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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

Όλα τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν 

Έναρξη προγραμμάτων Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 

Αιτήσεις από 3 έως και  28 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Γ Λ Ω Σ Σ Α  

 

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ: Η διερεύνηση της σχέσης 

γλώσσας – ταυτότητας, γλωσσικά στερεότυπα και «απαγορευμένες» λέξεις 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Φλώρα Βλάχου, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλολογίας ΕΚΠΑ  

 

Μέρος της διεθνοποιημένης κοινωνικής πραγματικότητας, στην οποία ζούμε, αποτελούν οι 

εκπαιδευτικοί θεσμοί, επομένως δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο το ελληνικό σχολείο 

από τη διαρκή επαναδιαπραγμάτευση πολιτισμικών, κοινωνικών και γλωσσικών 

ταυτοτήτων. Στους κόλπους του διενεργείται ραγδαία μεταβολή που αφορά την πολιτισμική 

και γλωσσική συνοχή των σχολικών ομάδων. Η ανομοιογένεια είναι βασικό χαρακτηριστικό 

των σημερινών ελληνικών τάξεων σε βαθμό που δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία, 

καθώς περισσότερα είναι αυτά που χωρίζουν παρά ενώνουν τους μαθητές. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η γλώσσα: ακόμα κι αν έχουμε την ίδια μητρική γλώσσα ως ομιλητές 

δεν παύει να είμαστε φορείς διαφορετικών μικρόκοσμων και γλωσσικών φορτίων. 

Επενδύουμε διαφορετικά στη γλώσσα και στις έννοιες των λέξεων με γνώμονα το ιδιαίτερο 

υπόβαθρο του καθενός μας. Η διάσταση αυτή είναι ακόμα εντονότερη και μεγαλύτερη, όταν 

μέλη της σχολικής κοινότητας προέρχονται από διαφορετικό κοινωνιοπολιτισμικό υπόβαθρο 

με διαφορετικές γλωσσικές αφετηρίες.  

Με δεδομένο ότι κάθε γλωσσικό σύστημα επιτελεί επικοινωνιακές λειτουργίες, 

παραμετροποιώντας τους μηχανισμούς του ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του, πρέπει να 

είμαστε σε θέση να αντιλαμβανόμαστε τη διαφορετική γλωσσική κωδικοποίηση των 

ομιλητών, κάθε φορά που εκφράζουν ένα παράπονο, έναν έπαινο, μια διαμαρτυρία κ.ο.κ. 

Χρειαζόμαστε, επομένως, όχι μόνο τη στείρα γλωσσική γνώση αλλά και το ευρύτερο 

πολιτισμικό περικείμενο εντός του οποίου αναπτύχθηκε η γλώσσα και τα εργαλεία της.  

Κρίνουμε, αξιολογούμε, κατηγοριοποιούμε τον «άλλο», τον διπλανό μας με βάση τη γλώσσα 

του, την προφορά του, το ντύσιμό του και όλα αυτά μέσω της γλώσσας και των 

δυνατοτήτων της. Χτίζουμε μια εικόνα του άλλου, ξεχνάμε όμως ότι τη χτίζουμε με βάση τη 

δική μας. Αναπαράγουμε γλωσσικά στερεότυπα, πληγώνουμε και προσβάλλουμε με τις λέξεις 

μας, τονώνουμε την αυτοπεποίθησή μας με τις λέξεις μας.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί να αναδείξει πτυχές της ελληνικής γλώσσας που 

βρίσκονται σε αμφίδρομη σχέση με την κοινωνία, τον εντοπισμό γλωσσικών στερεοτύπων 

στο λόγο των μαθητών, δείγματα χρήσης «απαγορευμένων» λέξεων και τη συγκρότηση της 

ταυτότητάς μας μέσω της γλώσσας. Η προσέγγιση που υιοθετείται είναι διαπολιτισμικά 
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προσανατολισμένη, αφορμάται από ιδεολογικές αναπαραστάσεις των γλωσσικών 

μαθημάτων και προεκτείνεται στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικά γλωσσικής επίγνωσης 

των μαθητών.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος  

 Παρουσίαση αυθεντικού γλωσσικού υλικού, κριτική προσέγγιση και εξέταση τίτλων, 

ειδήσεων, υπονοήματα και λανθάνοντα ιδεολογικά μηνύματα– προέκταση και 

συμπεράσματα 

 Κατασκευή «δελτίων ταυτότητας» και «γλωσσικών διαβατηρίων» σε δύο χρονικές φάσεις 

του προγράμματος – έλεγχος, αξιολόγηση γλωσσικών επιλογών, σύγκριση με άλλες 

ομάδες του προγράμματος 

 Αξιοποίηση αυθεντικού οπτικοακουστικού υλικού με έμφαση στα γλωσσικά στερεότυπα 

και στη διατύπωση «απαγορευμένων» λέξεων: οι επιπτώσεις της χρήσης τους στην 

επικοινωνία και τις σχέσεις των ομιλητών – συζήτηση υπό μορφή επιχειρηματολογίας / 

ρητορικού αγώνα 

 

Στόχοι του προγράμματος  

 να αντιληφθούν οι μαθητές ότι η γλώσσα διαμορφώνει την ιδέα που έχουμε για τον 

εαυτό μας, για τον κόσμο και για τους ανθρώπους  

 να εντοπίζουν γλωσσικές αναπαραστάσεις των στερεοτύπων και να επιχειρηματολογούν 

για το ρόλο τους, θετικό ή αρνητικό, ανά περίσταση 

 να ενισχύσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα και να αφυπνιστούν 

ως προς τους γλωσσικούς μηχανισμούς σε διαπολιτισμικό επίπεδο 

 

ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΒΑΡΚΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ: Η ελληνική & οι γλωσσικές εφαρμογές 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Αθανάσιος Καρασίμος, Δρ. Υπολογιστικής Γλωσσολογίας, Ερευνητής στο 

PARTHENOS-Project 

 

Η γλώσσα αποτελεί το κατ’ εξοχήν μέσο της επικοινωνίας και συνοδεύει τον άνθρωπο στην 

ιστορία του εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μέσα στο πέρασμα των χρόνων πολλές γλώσσες 

εξαφανίστηκαν, αρκετές εξελίχθηκαν και πολλές διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Στο μακρύ ταξίδι 

της γλώσσας η καταγραφή ξεκίνησε από χάραξη σε πέτρες και στήλες, στη γραφή σε 

πάπυρους και περγαμηνές, στην τύπωση βιβλίων και διαφόρων εντύπων και πλέον στην 

ψηφιακή καταγραφή και αποθήκευση. Ειδικότερα, η ελληνική γλώσσα έχει περάσει από 

διάφορους σημαντικούς σταθμούς εξέλιξης και αλλαγής με την ψηφιακή της αποτύπωση και 

επεξεργασία να είναι μια μεγάλη πρόκληση.  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τομέας της υπολογιστικής γλωσσολογίας αναλύει και 

επεξεργάζεται υπολογιστικά τη γλώσσα και αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο για τις 

Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται διάφορες γλωσσικές 

εφαρμογές που κάνουν την καθημερινή μας ζωή πιο εύκολη, βοηθούν σημαντικά την 

ερευνητική δουλειά των γλωσσολόγων, ενώ παράλληλα προσφέρουν ιδιαίτερη βοήθεια σε 

όσους ενδιαφέρονται για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι εφαρμογές αυτές ξεκινούν από την 



 

 

3 

 

αναγνώριση και σύνθεση ομιλίας, την αναγνώριση ομιλητή, την αυτόματη μετάφραση, τις 

σύνθετες αναζητήσεις και αρκετές υλοποιήσεις σε κινητά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

μεταξύ άλλων. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

Κεντρικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι οι μαθητές να μάθουν με διαδραστικό 

τρόπο για την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και πώς η τεχνολογία βοηθάει στην καλύτερη 

ανάλυση και κατανόησή της. Σκοπός επίσης του προγράμματος είναι να καταλάβουν οι 

μαθητές πως καθημερινά χρησιμοποιούν αρκετές γλωσσικές εφαρμογές που τους κάνουν τη 

ζωή πιο εύκολη, τη γνώση πιο διασκεδαστική και τη μάθηση πιο αποτελεσματική, καθώς και 

να ανακαλύψουν νέες εφαρμογές και εργαλεία που είχαν μάθει να τα χρησιμοποιούν σε 

αναλογικά μέσα, όπως είναι τα λεξικά, οι εγκυκλοπαίδειες, οι αφηγήσεις ιστοριών, η εκμάθηση 

ξένης γλώσσας, κ.τ.λ. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Μια σύντομη και διαφορετική αναπαράσταση της ελληνικής γλωσσικής ιστορίας. 

 Γλωσσικές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή: από την αυτόματη μετάφραση, το 

προτεινόμενο λεξιλόγιο του Τ9, στα υπερκείμενα, τις σύνθετες αναζητήσεις και τα 

εργαλεία μάθησης ξένων γλωσσών. 

 Από την αρχαιοελληνική γραμματεία του Thesaurus Linguae Graecae (TLG) στους 

συμφραστικούς πίνακες της Ανεμόσκαλας: μια εναλλακτική γλωσσική ματιά στη 

λογοτεχνία. 

 Πώς οι γλωσσικές εφαρμογές στην Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας μπορούν να γίνουν μια 

εξαιρετική βοήθεια για τον μαθητή και τον καθηγητή. 

 Τι είναι το Duolingo και πώς μπορώ μόνος μου να μάθω μια ξένη γλώσσα; 

 

ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (FAKE NEWS) ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: Προκλήσεις και αντίσταση 

απέναντι στον έλεγχο της διαδικτυακής ενημέρωσης 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητές: Δημήτρης Καρδαράκος, Μηχανικός Λογισμικού 

       Γιώργος Πολυμενέας, Συντάκτης, Γλωσσολόγος, Διδακτορικός φοιτητής         

Univesitat Pompeu Fabra, Barcelona 

 

H διαδικτυακή παραγωγή, διασπορά και κατανάλωση ψευδών ειδήσεων (fake news) 

αποτελούν βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην παραπληροφόρηση των πολιτών. Η 

εξάπλωση των νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με την πληθώρα πληροφορίων τις οποίες 

δέχονται καθημερινά οι πολίτες καθιστούν δύσκολη και  ταυτόχρονα κρίσιμη τη διάκριση 

ανάμεσα σε αληθινή και κατασκευασμένη είδηση. Ειδικά στο ψηφιακό περιβάλλον, η διάδοση 

των πληροφοριών γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να ενισχύονται ήδη προϋπάρχουσες και 

εδραιωμένες πεποιθήσεις, αποκλείοντας ταυτόχρονα τις αντίθετες ή εναλλακτικές πηγές 

πληροφόρησης. 

 

Τι θα συνέβαινε όμως αν οι ίδιοι οι αποδέκτες των ειδήσεων καταλάμβαναν κομβικές θέσεις 

στη διαδικασία παραγωγής ειδήσεων; Απηχώντας τις αρχές του εγγραμματισμού των μέσων 
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(media literacy), το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσω της χρήσης ενός πρωτότυπου 

διαδραστικού λογισμικού, αξιοποιεί αυθεντικά σενάρια δημιουργίας και διάδοσης ψευδών 

ειδήσεων από την ελληνική επικαιρότητα και τοποθετεί τους μαθητές στο επίκεντρο 

αναθέτοντάς τους διαφορετικούς ρόλους και καλώντας τους να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη 

δημιουργία και διάδοση μιας είδησης.  

Για τις ανάγκες του προγράμματος, οι μαθητές χωρίζονται σε ανταγωνιστικές ομάδες 

συμφερόντων, κάθε μία από τις οποίες εξυπηρετεί τους δικούς της σκοπούς και προάγει 

ένα διαφορετικό μοντέλο ενημέρωσης. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα παρεμβαίνουν 

ενεργά στη διαμόρφωση του σεναρίου, λαμβάνοντας σε επιμέρους στάδιά του συγκεκριμένες 

αποφάσεις που θα επηρεάζουν την εξέλιξή του. Σκοπός τους είναι, αφενός, οι επιλογές που θα 

κάνουν να απηχούν τις πεποιθήσεις και τις αξίες της ομάδας που εκπροσωπούν και, 

αφετέρου, η επικράτηση έναντι των ανταγωνιστικών ομάδων μέσω ενός συστήματος 

βαθμολόγησης που θα αξιολογεί τις αποφάσεις τους. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες 

α) μαθαίνουν τα χαρακτηριστικά μιας ψευδούς είδησης τόσο σε επίπεδο γλωσσικών 

στρατηγικών όσο και ως προς τις πρακτικές παραγωγής της, και β) κατανοούν τις 

παραμέτρους του ευρύτερου πλαισίου (κοινωνικού, πολιτικού, οικονομικού) που ευνοούν τη 

διάδοσή της.  

 

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις 

κρίσιμες αλλαγές που έχουν επιφέρει τα νέα μέσα στην παραγωγή/κατανάλωση των 

ειδήσεων και να αναγνωρίσουν το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ίδιοι στην 

παραγωγή και την ελεύθερη ροή αξιόπιστων πληροφοριών μέσα σε μια δημοκρατική 

κοινωνία. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ανάλυση χαρακτηριστικών των ψευδών ειδήσεων σε επίπεδο περιεχομένου και 

γλωσσικών επιλογών. 

 Ανάλυση των πρακτικών δημιουργίας και διάδοσης ψευδών ειδήσεων σε αυθεντικά 

παραδείγματα από τη διεθνή και εγχώρια ειδησεογραφία. 

 Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού προγράμματος από τους μαθητές. 

 Διαδραστική αναπαράσταση αυθεντικού σεναρίου για τη δημιουργία και διάδοση 

ψευδών ειδήσεων, η εξέλιξη του οποίου θα διαμορφώνεται από τις κάθε φορά 

συγκεκριμένες επιλογές των μαθητών. 

 Συζήτηση για τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αποδέκτες των 

ειδήσεων στο τρέχον περιβάλλον της ψηφιακής ενημέρωσης. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να ενημερωθούν οι μαθητές για το φαινόμενο διάδοσης μιας  ψευδούς είδησης και να 

εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά και τις πρακτικές δημιουργίας και διασποράς της. 

 Να αναπτύξουν τα κατάλληλα γνωσιακά εργαλεία προκειμένου να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν τα «ίχνη» μιας ψευδούς είδησης και να τη διακρίνουν από μία έγκυρη και 

διασταυρωμένη. 

 Να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες. 
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 Να αποδομήσουν τους μύθους σχετικά με τη δήθεν εγγενή κακή ποιότητα της 

παρεχόμενης ενημέρωσης στο ψηφιακό περιβάλλον, αλλά και να σταθούν κριτικά 

απέναντι σε κυρίαρχες και παγιωμένες πρακτικές παραγωγής και διάδοσης των ειδήσεων 

μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων. 

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α  

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Κατερίνα Τικτοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ 

 

Πώς είδε η λογοτεχνία τα γεγονότα της επανάστασης του 1821; Πώς την αποτυπώνουν οι 

σύγχρονοι με αυτήν ποιητές και πώς οι ποιητές των επόμενων εποχών; Ποια είναι η σχέση 

της Λογοτεχνίας με την Ιστορία; Μπορεί η Λογοτεχνία να θεωρηθεί, όπως άλλωστε και η 

Ιστορία, μια διαμεσολαβημένη γνώση του παρελθόντος; Οι μαθητές διαβάζουν παράλληλα 

ποιητικά και ιστορικά κείμενα ή μαρτυρίες που αφορούν την επανάσταση του 1821 και 

διερευνούν την απήχηση του μείζονος αυτού γεγονότος στη λογοτεχνική γραφή, τις 

ιδεολογικές χρήσεις του καθώς και τη διαπλοκή του ιστορικού με τον μυθοπλαστικό/ποιητικό 

λόγο. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 οι μαθητές εστιάζουν σε επιλεγμένα ποιητικά κείμενα που αναφέρονται στην ελληνική 

επανάσταση (π.χ. Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Δ. Σολωμού, «Εις Σούλι» του Α. Κάλβου, 

Αθανάσης Διάκος του Α. Βαλαωρίτη, «Ηρωϊκή Τριλογία» του Κ. Καρυωτάκη, Μπολιβάρ του 

Ν. Εγγονόπουλου) και στα ιστορικά διακείμενά τους 

 συζητούν τους τρόπους αναπαράστασης της ελληνικής επανάστασης στην ποίηση  

 συζητούν επιμέρους ζητήματα που αναδύονται από την παρακολούθηση της σχέσης των 

λογοτεχνικών κειμένων με την ιστορία την οποία διαχειρίζονται (π.χ. ποιητική 

πραγμάτευση του παρελθόντος και ζητήματα ταυτότητας και ιδεολογίας) 

 επισημαίνουν και συζητούν την πολλαπλή ιστορικότητα των ποιητικών κειμένων (σε 

σχέση με τα γεγονότα τα οποία μετουσιώνουν ποιητικά καθώς και σε σχέση με τη δική 

τους ιστορική στιγμή) 

 

Στόχος του προγράμματος 

 οι μαθητές γνωρίζουν ποιητικές αναπαραστάσεις της επανάστασης του 1821 

 διερευνούν τη σχέση ποίησης και ιστορίας 

 συνειδητοποιούν την πολλαπλή ιστορικότητα των λογοτεχνικών κειμένων 

 κατανοούν καλύτερα το φαινόμενο της λογοτεχνικής δημιουργίας σε σχέση με την 

κοινωνία και την ιδεολογία 

 

Για την προετοιμασία, μπορεί να αξιοποιηθεί, ανάμεσα σε άλλα, υλικό από:  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6535 

http://selidodeiktes.greek-language.gr/lemmas/215 

 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6535
http://selidodeiktes.greek-language.gr/lemmas/215
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ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ     

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Κατερίνα Τικτοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ 

 

Πώς διάβαζαν οι άνθρωποι πριν από 100 χρόνια; Με τον ίδιο που διάβαζαν το 1500; Και πώς 

διαβάζουν σήμερα; Έχει η τεχνολογία αλλάξει τη σχέση μας με την ανάγνωση και με ποιον 

τρόπο; Οι μαθητές αντιμετωπίζουν αναπαραστάσεις και κείμενα για την πράξη της 

ανάγνωσης, συζητούν τα γνωρίσματά της και εστιάζουν στις σύγχρονες αναγνωστικές 

συμπεριφορές. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 οι μαθητές διερευνούν τρόπους και τεχνικές ανάγνωσης, όπως αυτές περιγράφονται σε 

λογοτεχνικά και άλλα κείμενα ή και παρουσιάζονται στις αναπαραστατικές τέχνες (π.χ. 

φωτογραφία, ζωγραφική) 

 συγκρίνουν διάφορους τρόπους και τεχνικές ανάγνωσης, επισημαίνουν σημεία συνάφειας 

και διαφοροποίησης και συζητούν για τους λόγους της διαφοροποίησης 

 εστιάζουν στους τρόπους της σύγχρονης ανάγνωσης (από το χαρτί και από την οθόνη) 

και διερευνούν τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της 

 αποτιμούν την αντίληψή τους για τους σύγχρονους τρόπους ανάγνωσης και συζητούν 

για τις αναγνωστικές συμπεριφορές   

 

Στόχοι του προγράμματος 

 να εξοικειωθούν οι μαθητές με όψεις της ιστορίας της ανάγνωσης και να αντιληφθούν 

την ιστορική της διάσταση 

 να ασκηθούν στην παρατήρηση της αναγνωστικής συμπεριφοράς 

 να γνωρίσουν βασικά χαρακτηριστικά της αναγνωστικής πράξης 

 να συνειδητοποιήσουν τις σύγχρονες αναγνωστικές πρακτικές και να ευαισθητοποιηθούν 

ως προς τη δική τους αναγνωστική συμπεριφορά 

 

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ: Η γλώσσα της λογοτεχνίας και 

των λογοτεχνών 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Νίκος Μαθιουδάκης, Δρ. Υφογλωσσολογίας  

 

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση, από τη μία πλευρά, της ποιητικότητας 

των συγγραφέων ως μέρος της ποιητικής γραμματικής του συστήματος της γλώσσας και, 

από την άλλη πλευρά, των δυνατοτήτων που προσφέρει το ίδιο το λογοτεχνικό κείμενο στον 

αναγνώστη, ώστε να κατανοήσει τόσο τους τρόπους με τους οποίους ο συγγραφέας 

κατέληξε στο ποιητικό του μήνυμα όσο και το ίδιο το μήνυμα, αναδεικνύοντας το πολύπτυχο 

της γλωσσικής ποιητικότητας. Μερικά ερωτήματα, όπως λόγου χάρη «τι είναι γλώσσα», «τι 

γραμματική» και «τι ποιητική γραμματική», πρόκειται να διασαφηνισθούν με βασική προβολή 

τη «Γλώσσα της Ποίησης» ή την «Ποίηση της Γλώσσας». Χαρακτηριστική είναι η άποψη του 

Chomsky, ο οποίος με έναν ιδιαίτερο τρόπο συσχετίζει τη λογοτεχνία και την επιστήμη, 

τονίζοντας ότι «πιθανότατα η λογοτεχνία να αποδίδει πάντα μια εικόνα του 
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“ολοκληρωμένου ανθρώπου” άκρως βαθύτερη από ό,τι κάθε άλλο μοντέλο επιστημονικής 

έρευνας». Προχωρώντας τον συλλογισμό του ένα βήμα παραπέρα, θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει ότι η λογοτεχνία αποτελεί κατά τρόπο μαγικό και περίεργο την αφανή και 

αθέατη όψη της ανθρώπινης ύπαρξης. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Λίγα λόγια για τις έννοιες «γλώσσα», «γραμματική» και «ποιητική γραμματική» 

 Η δύναμη της γλώσσας ως βασικό συστατικό της ποίησης 

 «Τι θέλει να πει ο ποιητής;»: μια φράση στην υπερβολή της 

 Λογοτεχνικό παιχνίδι και δημιουργική ανάγνωση ποιημάτων 

 Συζήτηση και συμπεράσματα 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 να γνωρίσουν τους όρους «γλώσσα», «γραμματική» και «ποιητική γραμματική» και τις 

λειτουργίες τους είτε στην καθημερινή επικοινωνία είτε στην ευφάνταστη λογοτεχνία 

 να προσεγγίσουν τη γλώσσα της λογοτεχνίας και να ανακαλύψουν τις ιδιαιτερότητες του 

γλωσσικού κώδικα των λογοτεχνών 

 να σκιαγραφήσουν τους κανόνες γραμματικής της νέας ελληνικής γλώσσας και τα όρια 

των ποιητικών γραμματικών, διερευνώντας παράλληλα τη δύναμη που ενυπάρχει στις 

λέξεις σε ένα λογοτεχνικό κείμενο 

 

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ: Μια λογοτεχνική πλοήγηση στη μεσογειακή πολιτισμική  μας 

ταυτότητα 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90’ 

Εισηγήτρια: Δώρα Μέντη, Δρ Φιλολογίας 

 

Θέμα του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι η διαχρονική επίδραση που ασκεί το 

θαλασσινό περιβάλλον στην ιδιοσυγκρασία και στον τρόπο ζωής των λαών της Μεσογείου. Η 

παρουσίαση στηρίζεται κυρίως σε νεώτερα και σύγχρονα ποιήματα, μικρά πεζά 

αποσπάσματα, τραγούδια και εικόνες, και στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές ως 

προς την έννοια της διαμόρφωσης του ανθρώπου μέσα στο φυσικό περιβάλλον ως προς τη 

σημασία της παράδοσης ενός τόπου και της εντοπιότητας των κατοίκων του.  

 

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι τα κείμενα και το επιλεγμένο συνοδευτικό υλικό 

να αποτελέσουν το ερέθισμα ώστε να εμπλακούν οι μαθητές σε συζήτηση ή δημιουργική 

γραφή και να καταθέσουν τις δικές τους σκέψεις, τα βιώματα και  τον προβληματισμό. 

 

Η συνολική διαπραγμάτευση του θέματος  θα κινηθεί στους παρακάτω άξονες: 

 επικοινωνία και μετακινήσεις πληθυσμών 

 ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία και καθημερινός τρόπος ζωής 

 μεσογειακή ιστορική αίσθηση και πολιτισμικές συγγένειες 
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Τα κείμενα που θα αξιοποιηθούν αντικατοπτρίζουν με διαπολιτισμικό τρόπο τα αισθήματα 

των λαών της Μεσογείου, και προέρχονται κυρίως από λογοτέχνες, όπως ο Κ.Π. Καβάφης, ο 

Ν. Μαχφούζ, ο Ε. Μοντάλε κ.ά. 

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΚΑΙ Ε. Μ. ΡΕΜΑΡΚ: Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, λογοτεχνία  

και κινηματογράφος 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγήτρια: Δρ. Μαρία Νικολοπούλου, Μέλος Εργαστηριακού & Διδακτικού Προσωπικού, Τμ. 

Φιλολογίας, ΕΚΠΑ 

 

Πώς ζούσε ένας στρατιώτης στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου; Τι έτρωγε; 

Πώς περνούσε τις ώρες του; Τι φοβόταν και τι του έδινε κουράγιο; Πώς μπορεί κάποιος να 

βρέθηκε στο χαράκωμα εθελοντικά; Τι σκεφτόταν την ώρα του βομβαρδισμού; Πώς κρίνει 

τους θεσμούς που οδήγησαν στον πόλεμο; 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να φέρει σε επαφή τους μαθητές με το βίωμα του Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου, όπως αποδίδεται από τη λογοτεχνική και την κινηματογραφική 

αφήγηση, προσεγγίζοντας διαθεματικά το ζήτημα.  

 

Το 2018 συμπληρώνονται εκατό χρόνια από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, ενός 

γεγονότος που καθόρισε τη φυσιογνωμία του 20ού αιώνα. Η χρήση φονικής τεχνολογίας και 

η εμπειρία των χαρακωμάτων ήταν κάτι πρωτοφανές. Στρατιώτες-συγγραφείς όπως ο Στρ. 

Μυριβήλης και ο Ε. Μ. Ρεμάρκ, που βίωσαν τη φρίκη του πολέμου προσπάθησαν να την 

αποδώσουν μέσα από μαρτυρίες που καθιερώθηκαν ως αριστουργήματα. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Μια σύντομη συζήτηση με τους μαθητές για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα 

χαρακώματα και την πολεμική τεχνολογία σε σύνδεση με την εκδοχή και τα δεδομένα 

που αφορούν τον ελληνικό χώρο 

 Παρουσίαση εικονιστικού υλικού εκείνης της εποχής για την καθημερινότητα του 

στρατιώτη, τους τραυματίες, τα μετόπισθεν (η Θεσσαλονίκη και το Μακεδονικό μέτωπο) 

 Παρουσίαση της Ζωής εν τάφω του Στράτη Μυριβήλη και του Ουδέν νεότερον από το 

Δυτικόν Μέτωπον του Ε. Μ. Ρεμάρκ μέσα από χαρακτηριστικά αποσπάσματα 

 Παρακολούθηση αποσπασμάτων κινηματογραφικών ταινιών σχετικά με τη ζωή στο 

χαράκωμα  

 Παιχνίδι ρόλων των μαθητών με βάση χαρακτήρες που υπάρχουν στα λογοτεχνικά 

κείμενα.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τη σκληρή καθημερινότητα των στρατιωτών στα 

χαρακώματα μέσα από εικόνες της εποχής, λογοτεχνικά κείμενα και κινηματογραφικές 

αφηγήσεις 

 Να γνωρίσουν το έργο συγγραφέων που απέδωσαν το βίωμα του πολέμου και έκριναν 

αυστηρά τις αιτίες του 
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 Να διερευνήσουν τις αιτίες του πολέμου και τους θεσμούς που σχετίζονται με τη 

φιλοπόλεμη ιδεολογία 

 Να αναλογιστούν τις συνέπειες του πολέμου (προσωπικές, οικονομικές, κοινωνικές, 

ιδεολογικές) μέσα από την από-ηρωοποίησή του 

 

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Μαθαίνουμε για την περιγραφή, την αφήγηση, 

τον διάλογο και δημιουργούμε τα δικά μας κείμενα μυθοπλασίας 

(Α΄+ Β΄ τάξεις) Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Βασίλης Βασιλειάδης, Ερευνητής Α, Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας 

 

Οι μαθητές διερευνούν τα γνωρίσματα των κειμενικών ειδών (αφήγηση, περιγραφή, 

διάλογος) μέσα από την ανάγνωση και συζήτηση σύντομων κειμένων της νεοελληνικής 

πεζογραφίας: Τι λέξεις χρησιμοποιούμε; Τι ύφος διαμορφώνουμε; Ποια σχέση έχει το είδος με 

τη δομή του κειμένου και την υπόθεση της ιστορίας; Πώς σκιαγραφείται και αναδεικνύεται ο 

χαρακτήρας του ήρωα; Παράλληλα οι μαθητές παρακολουθούν με ποιους τρόπους και πόσο 

ανάλογα τα κειμενικά είδη λειτουργούν με άλλους κώδικες καλλιτεχνικής έκφρασης 

(ζωγραφική, κινηματογράφος, φωτογραφία, video art). Εφαρμόζουν τις παρατηρήσεις σε ένα 

σύνολο δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής που περιλαμβάνει τη μετακίνηση από το ένα 

κειμενικό είδος σε άλλο και την μετάβαση από την εικονική ανάπτυξη ενός στιγμιοτύπου (των 

αναπαραστατικών τεχνών) στη λεκτική του απόδοση.  

Τα κείμενα, τα έργα τέχνης, οι δραστηριότητες και η κριτική τους συζήτηση προσαρμόζονται 

ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. 

  

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ  Γ Ρ Α Φ Η Σ  

 

ΣΩΠΑΙΝΩ, ΨΙΘΥΡΙΖΩ, ΜΙΛΑΩ, ΦΩΝΑΖΩ. ΕΧΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΜΟΥ! 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Φίλιππος Μανδηλαράς, Συγγραφέας 

 

Με αφορμή το σύνθημα του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού για την Παγκόσμια 

Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2017, οι μαθητές συμμετέχουν σ’ ένα Εργαστήριο 

Δημιουργικής Γραφής όπου συνδιαλέγονται με το σύνθημα, εκφράζουν ελεύθερα τον λόγο 

τους, τον υποστηρίζουν και τον αιτιολογούν, καταθέτοντας τελικά την άποψή τους για όλα 

όσα τους απωθούν, τους τρομάζουν, τους έλκουν ή τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν 

διαφορετικές στρατηγικές στην καθημερινή τους ζωή ώστε να καταφέρουν τελικά να πουν 

αυτό θέλουν, όπως ακριβώς θέλουν. 
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  

 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 18 – 22 Μαρτίου 2019 

Ομάδα 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Μαρία Ευθυμίου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, ΕΚΠΑ 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αναπτυχθούν οι διάφορες πλευρές της Ελληνικής 

Επανάστασης:  η σημασία της μη λειτουργίας τακτικού στρατού, η συγκρότηση 

αντιπροσωπευτικών σωμάτων τοπικής και κεντρικής διοίκησης, η σύγκρουση “ετεροχθόνων” 

και “αυτοχθόνων” όπως και “πολιτικών και στρατιωτικών”, οι  εμφύλιοι πόλεμοι, η επέμβαση 

των Μεγάλων Δυνάμεων για τη διάσωση της Ελληνικής Επανάστασης, η  συμμετοχή και 

συμπαράσταση των Φιλελλήνων, ο ρόλος των Αλ. Μαυροκορδάτου, Δημ. Υψηλάντη, Θ. 

Κολοκοτρώνη και άλλων, λιγότερο γνωστών, αγωνιστών. Τέλος, θα μελετηθεί η ειδική θέση 

της Αγγλίας στην εξέλιξη των πραγμάτων ούτως ώστε, μετά το 1827, η διοίκηση των 

ενόπλων σωμάτων του Έθνους να έχει ανατεθεί σε δύο Άγγλους στρατιωτικούς,  στον 

Τσώρτς για τον στρατό ξηράς και στον Κόχραν για τον στόλο. 

ΓΙΝΟΜΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Η Ιστορία στην ψηφιακή εποχή 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Δέσποινα Βαλατσού, Δρ. Ιστορίας ΕΚΠΑ, Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες (ΚΕΑΕ) 

 

Η δεκαετία του 1990 ήταν κομβική για την επιστήμη της Ιστορίας: μετά την εμφάνιση και τη 

ραγδαία ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού (WWW), πραγματοποιήθηκαν πολλά προγράμματα 

που συνέζευξαν την Ιστορία με τις νέες τεχνολογίες. Από τη δεκαετία του 2000 κ.ε. το Web 2.0 

επηρέασε ακόμα πιο καταλυτικά την Ιστορία. Οι δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών 

και των τεχνολογιών δικτύου έδωσαν τα μέσα και την ευκαιρία σε ολοένα περισσότερους 

ανθρώπους, όχι μόνο στους επαγγελματίες ιστορικούς, να συμμετέχουν ενεργά στην 

παραγωγή ιστορικού περιεχομένου και νοήματος. Τη δεκαετία που διανύουμε, η ψηφιακή 

τεχνολογία έχει εισβάλει με άπειρες μορφές και τρόπους στην καθημερινότητα των 

ανθρώπων και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουμε το 

παρελθόν και μαθαίνουμε Ιστορία. 

 

Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία και τις τεχνολογίες δικτύου για να 

μάθουν οι νέοι άνθρωποι Ιστορία με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο; Πώς μπορούμε να 

ξαναδούμε συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα ή ιστορικές περιόδους με ψηφιακούς τρόπους; Η 

Ιστορία στην ψηφιακή εποχή δίνει έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία όχι μόνο ως εργαλείο, 

αλλά κυρίως ως συνδετικό κρίκο μεταξύ της θεωρίας και της πράξης, ως ένα πλέγμα 

διαφορετικών πρακτικών για την ιστορική έρευνα, τη συγγραφή της Ιστορίας, την κατανόηση 

του παρελθόντος. Μερικές από αυτές τις πρακτικές είναι ενδεικτικά η ψηφιακή διάσωση, 

διατήρηση και ανάδειξη ιστορικών πηγών, τα ψηφιακά και διαδικτυακά αρχεία, τα 

συμμετοχικά και συνεργατικά ερευνητικά έργα (crowdsourcing), κ.ά. 
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Εξέλιξη του προγράμματος: Μέσα από την προβολή οπτικοακουστικού υλικού (εικόνες, 

βίντεο, κ.ά.) και την παρουσίαση ειδικών ιστοτόπων, οι μαθητές θα γνωρίσουν έργα 

Ψηφιακής Ιστορίας στο διαδίκτυο. Έτσι, θα μάθουν με απλό, ευχάριστο και δημιουργικό 

τρόπο ότι η ενασχόληση με το παρελθόν είναι κάτι που μπορούν να κάνουν και οι ίδιοι μόνοι 

τους, σε παρέες με κοινά ενδιαφέροντα, σε ομάδες στο σχολείο, με την οικογένειά τους, κ.λπ. 

 

Στο πρόγραμμα θα παρουσιάζονται κάθε φορά κάποια από τα ακόλουθα ψηφιακά projects 

(με δυνατότητα ανανέωσης και εμπλουτισμό των παραδειγμάτων), ανάλογα με την τάξη 

στην οποία φοιτούν οι μαθητές και την ιστορική περίοδο την οποία διδάσκονται: 

1. «Ancient Lives» του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα και ποιος 

ο στόχος του; Οι μαθητές θα μάθουν για την ψηφιοποίηση αρχειακών τεκμηρίων αλλά 

και για τις μεταγραφές πρωτογενών πηγών ιστορίας.  

2. «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο» του Κέντρου Έρευνας για τις 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ). Οι μαθητές αφενός θα καταλάβουν πώς δημιουργείται 

ένα ψηφιακό αρχείο ιστορίας, αφετέρου θα γίνουν οι ίδιοι Ιστορικοί Ερευνητές 

τεκμηριώνοντας σε ειδική φόρμα υλικό σχετικό με την περίοδο αυτή της ελληνικής 

ιστορίας. 

3. «Ελληνική Τράπεζα Αναμνήσεων – Memoro». Τι είναι αυτή η τράπεζα και πώς λειτουργεί; 

Οι μαθητές θα μάθουν για τις έννοιες της συμμετοχής και της συνεργασίας στην 

παραγωγή ιστορικού περιεχομένου, καθώς και για το τι σημαίνει αρχειακό τεκμήριο και 

ιστορική πηγή στην ψηφιακή εποχή. 

4. «Historypin». Τι είναι αυτό το έργο και πώς μπορούμε να κάνουμε Ιστορία στο διαδίκτυο; 

Οι μαθητές θα μάθουν για τη Δημόσια Ιστορία στην ψηφιακή εποχή και για το 

crowdsourcing (πληθοπορισμός).  

Στόχοι του προγράμματος: Σήμερα υπάρχουν πλέον άπειροι ιστότοποι και digital history 

projects όπου συγκεντρώνεται, παράγεται, αναπαρίσταται, διατίθεται ιστορικό 

περιεχόμενο. Κεντρικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να μάθουν οι μαθητές ότι α/ 

το παρελθόν δεν είναι κάτι μακρινό και ξένο, και β/ το διαδίκτυο είναι ένας νέος δημόσιος 

χώρος όπου, εκτός από παιχνίδια ή φίλους, followers κ.λπ., μπορούμε να κάνουμε Ιστορία, να 

γίνουμε Ιστορικοί και έτσι να μάθουμε για το παρελθόν με βιωματικό τρόπο και να 

καλλιεργήσουμε την ιστορική μας σκέψη.  

 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ: Ένα ταξίδι στην ιστορία και την τέχνη του βιβλίου 

(Β΄ τάξη) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Νίκη Τσιρώνη, Βυζαντινολόγος 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να συνδέσει τη βιωματική εμπειρία των μαθητών που 

συνδέεται με το βιβλίο, με την ιστορία του και το ταξίδι της γνώσης στο Βυζάντιο. Το βιβλίο 

ακολουθεί και αποτυπώνει στο κάλυμμά του τις ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές 

και αισθητικές συνθήκες και τάσεις της κάθε εποχής.  

Η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας συμπίπτει χρονικά με την ανακάλυψη της 

τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο. Τα δύο αυτά γεγονότα επηρεάζουν καθοριστικά την 
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ιστορία του βιβλίου. Μέσα από τα βιβλία ακολουθούμε την πορεία του Βυζαντίου στη 

Διασπορά και την Οθωμανική κυριαρχία. Κωνσταντινούπολη, Κρήτη και Βενετία σχηματίζουν 

το πρώτο ταξιδιωτικό τρίγωνο για τα βιβλία που φυγαδεύονται στη Δύση συνεισφέροντας 

στην Αναγέννηση. Στη συνέχεια, τα βιβλία που κυκλοφορούν στον ελληνικό χώρο μαρτυρούν 

τις συνθήκες της εποχής, τα δάνεια των πολιτισμών αλλά και τις βεβιασμένες συνθήκες που 

επιβάλλουν επιλογές στην αισθητική και την τεχνική του βιβλίου. Εργαστήρια που παράγουν 

κοσμήματα στα Βαλκάνια και τον ελλαδικό χώρο συναντιούνται στις επιφάνειες των βιβλίων 

και στα χέρια των τεχνιτών αξιοποιούνται κατά δύναμιν.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου.  

 Ο Βυζαντινός πολιτισμός. 

 Η πνευματική ζωή κατά τον 17ο και 18ο αιώνα. 

 Εισαγωγή για το βιβλίο στο Βυζάντιο. Λαμπρά παραδείγματα από την εποχή της ακμής.  

 Σχέσεις Βυζαντίου-Δύσης. Πρώιμα δείγματα πολύτιμων βιβλίων από τη Δύση: πρότυπα 

και έργα τέχνης από το Βυζάντιο σε μεταγενέστερες χρήσεις.  

 Το χειρόγραφο βιβλίο ως φορέας πολιτισμού. Το τρίγωνο Κωνσταντινούπολη-Χάνδακας-

Ιταλία. Ο Καρδινάλιος Βησσαρίων και η βιβλιοθήκη του.  

 Η ανακάλυψη της τυπογραφίας. Βυζαντινά πρότυπα για την κατασκευή τυπογραφικών 

στοιχείων και βιβλιοδεσιών.  

 Βιβλία από τη Βενετία στον ελλαδικό χώρο. Επαναβιβλιοδετημένα αντίγραφα για όλες τις 

χρήσεις.  

 Σταχώσεις αλά γκρέκα (κατά τον ελληνικό τρόπο) στις βασιλικές αυλές της Δύσης. 

 

ΑΓΑΠΕΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΛΗ  

(Β΄ τάξη) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Φλώρα Καραγιάννη, Δρ. Βυζαντινολόγος, Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και 

Μεταβυζαντινών Μνημείων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

 

Η ιδιωτική ζωή των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου περιελάμβανε πολλές σκηνές και 

περιστατικά αγάπης και μίσους, τα οποία λάμβαναν χώρα στη βυζαντινή αυλή. Όσα ξέρουμε 

για τους αυτοκράτορες, μας δίνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα για τη ζωή τους, τις 

επιλογές τους, τις πράξεις τους και τα αποτελέσματα που αυτές είχαν για τις οικογένειές τους 

αλλά και για την ίδια την τύχη της αυτοκρατορίας.  

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συζητηθούν πολλά παραδείγματα από την αυτοκρατορική 

ζωή, όπου οι αγάπες και τα πάθη των αυτοκρατόρων οδήγησαν σε επιτυχημένους ή ατυχείς 

γάμους, σε εμφύλιους πολέμους ή θανατώσεις μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας αλλά 

και σε μεγάλους έρωτες με πολλές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή και στις διπλωματικές 

σχέσεις του Βυζαντίου με άλλα κράτη. 

Στη διάρκεια του προγράμματος, θα προσφερθεί στους μαθητές εποπτικό υλικό με πορτρέτα 

αυτοκρατόρων και θα δοθούν πληροφορίες για τη ζωή και τα πάθη τους. 
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Η ΑΘΗΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων   

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Νίκος Νικολαΐδης, Βαλκανιολόγος, Ιστορικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 

 

Το πρόγραμμα μελετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την επακόλουθη εγκατάσταση των 

προσφύγων στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση σε πτυχές της καθημερινής ζωής. Η ιστορική 

αυτή περίοδος προσεγγίζεται κυρίως μέσω της ιστορίας της τέχνης, της λογοτεχνίας και 

κυρίως της κοινωνικής ιστορίας, σε αντίθεση με την κυρίαρχη ιστορική αφήγηση που εστιάζει 

στη διπλωματική ιστορία. Παράλληλα εξετάζουμε τα ζητήματα που απορρέουν από τη 

διαδικασία αστικής εγκατάστασης των Μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα και ειδικότερα 

στην Αθήνα. Η άφιξη των προσφύγων από τη Μικρά Ασία είχε ως απόρροια μια τεράστια 

ανθρωπιστική κρίση, η οποία δοκίμασε τις δομές του ελληνικού κράτους καθιστώντας τη 

διαδικασία εγκατάστασης και μετέπειτα ενσωμάτωσης, ζήτημα πολύπλοκο. Ο θεματικός 

άξονας του προγράμματος εστιάζει στην ίδρυση των πρώτων καταυλισμών από τους 

νεοαφιχθέντες, στις κρατικές πολιτικές στέγασης και επαγγελματικής αποκατάστασης του 

προσφυγικού πληθυσμού, στην αντιμετώπιση των προσφύγων από την ελληνική κοινωνία 

και τον Τύπο της εποχής, καθώς και στη συμβολή των προσφύγων στην ανάπτυξη της πόλης 

και στην επιτάχυνση των ρυθμών αστικοποίησης.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες της Μικράς Ασίας (τα παραδείγματα της Ιωνίας και της 

Καππαδοκίας).   

 Διωγμοί των ελληνορθοδόξων της Μικράς Ασίας κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου.  

 Η μικρασιατική εκστρατεία και η επακόλουθη καταστροφή (χρήση ταινίας επικαίρων).  

 Η Σύμβαση περί Ανταλλαγής των Πληθυσμών.  

 Η αντιμετώπιση των προσφύγων από τις τοπικές κοινωνίες και τον Τύπο της εποχής.  

 Η εγκατάσταση των προσφύγων: παραγκουπόλεις και οι πρώτοι προσφυγικοί συνοικισμοί. 

Βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις (ταπητουργεία και κεραμοποιεία).  

 Η μικρασιατική καταστροφή στην τέχνη και τη λογοτεχνία (ανάγνωση αποσπασμάτων 

από τα συγγράμματα Ο Κολοσσός του Μαρουσιού του Henry Miller, Σαν τα τρελά πουλιά 

της Μαρίας Ιορδανίδου. Προβολή αποσπασμάτων της ταινίας Τα Ματόκλαδά σου λάμπουν 

του Κώστα Φέρρη).  

Η παρουσίαση γίνεται σε μορφή διαλόγου με τους μαθητές οι οποίοι καλούνται να 

επεξεργαστούν ένα ευρύ υλικό το οποίο περιλαμβάνει προφορικές μαρτυρίες, φωτογραφικό 

και κινηματογραφικό υλικό, καθώς και λογοτεχνικά κείμενα. 

 

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ (1900-1940) 

(Α΄ + Γ΄ τάξεις) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Δρ. Μαρία Νικολοπούλου, Μέλος Εργαστηριακού & Διδακτικού Προσωπικού, Τμ. 

Φιλολογίας, ΕΚΠΑ 

 

Ποιες γυναίκες εργάζονταν στις αρχές του 20ού αιώνα και σε ποιες δουλειές; Τι ήταν η προίκα 

και πώς επηρέαζε τις σχέσεις των δύο φύλων; Τι μας δείχνει η μόδα για τη θέση της γυναίκας 
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και του άνδρα; Τι ήταν οι σουφραζέτες; Πώς βλέπει η λογοτεχνία και η τέχνη της εποχής τη 

γυναίκα; Υπάρχουν εκείνη την εποχή γυναίκες λογοτέχνιδες και καλλιτέχνιδες; Πώς άλλαξαν 

οι πόλεμοι τις σχέσεις των δύο φύλων; 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να διερευνήσει τις σχέσεις των δύο φύλων σε μια κομβική 

εποχή, που η θέση της γυναίκας αλλάζει, μέσα από μια ποικιλία κειμένων: δημοσιογραφικά 

και λογοτεχνικά κείμενα, καθώς και πλούσιο εικονιστικό υλικό και  τραγούδια της εποχής.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Μια σύντομη συζήτηση με τους μαθητές για τη σημερινή θέση της γυναίκας στην Ελλάδα 

και διεθνώς σε σχέση όσα συνέβαιναν στις αρχές του 20ού αιώνα 

 Παρουσίαση εικονιστικού και δημοσιογραφικού υλικού εκείνης της εποχής σχετικά με τις 

σχέσεις των δύο φύλων (αφίσες, διαφημίσεις, πρωτοσέλιδα, σχόλια) 

 Παρουσίαση κάποιων χαρακτηριστικών λογοτεχνικών κειμένων με αυτή τη θεματική 

(Γαλ. Καζαντζάκη, Δημ. Βουτυράς, Μυρτιώτισσα, Πην. Δέλτα) 

 Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες, οι οποίες θα πρέπει να επεξεργαστούν ένα σύντομο 

κείμενο ή μια εικόνα και να βγάλουν κάποια συμπεράσματα, βάσει φύλλου εργασίας.  

 Αυτά τα συμπεράσματα θα αξιοποιηθούν σε παιχνίδι ρόλων των μαθητών στην 

ολομέλεια 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με το ζήτημα των κοινωνικών ρόλων των φύλων και να 

αντιληφθούν τις αλλαγές σε σχέση με το παρόν 

 Να εξετάσουν τις αντιλήψεις για τα δύο φύλα και τους θεσμικούς περιορισμούς μέσα από 

ποικίλα και αστεία σε κάποιες περιπτώσεις κείμενα.  

 Να εξετάσουν τη σχέση της μόδας με την αντίληψη του ωραίου και τη σχέση των δύο 

φύλων 

 Να έρθουν σε επαφή με το έργο κάποιων γυναικών λογοτεχνών και καλλιτεχνών 

 

Φ Υ Σ Ι Κ Η - Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α  

 

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CERN  

(Β΄ + Γ΄ τάξεις) Ομάδα 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Ευάγγελος Γαζής, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Συντονιστής 

Ελληνικών Ερευνητικών Ομάδων στα πειράματα ATLAS & CLIC / CERN  

 

 Η συγκρότηση του διεθνούς οργανισμού με την ονομασία Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών 

Ερευνών – CERN (1954). 

 Ιδρυτικά μέλη, αρχικά, από Ευρωπαϊκά κράτη. 

 Αρχικοί επιστημονικοί και κοινωνικοί στόχοι του CERN. 

 Μικρή εισαγωγή στη δομή του πυρήνα και τα στοιχειώδη σωματίδια. 

 Επιστημονικά επιτεύγματα στη σύγχρονη Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική, Βραβείο 

Nobel Φυσικής, 1984. 
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 Εύρεση της προέλευσης της μάζας, με την ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs, Βραβείο 

Nobel Φυσικής, 2013. 

 Περιγραφή του Καθιερωμένου Προτύπου (Stantard Model) και της Μεγάλης Έκρηξης (Big 

Bang). 

 Αναζήτηση νέων σωματιδίων και φαινομένων. 

 Τεχνολογικά και καινοτομικά επιτεύγματα με μεταφορά τεχνολογίας στη βιομηχανία. 

 Μοναδικές τεχνολογικές εφαρμογές στην πληροφορική, ιατρική και άλλες επιστήμες. 

 Η τεράστια κοινωνικο-οικονομική επίδραση των αποτελεσμάτων του CERN στην 

παγκόσμια οικονομία. 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: Επανδρωμένες και μη 

επανδρωμένες διαστημικές αποστολές, εξωπλανήτες, πύραυλοι, Ρόβερ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90’ 

Εισηγήτρια: Εύα Λέφα, Φυσικός, Δρ. Αστροφυσικής, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. 

 

Οι Επιστήμες Διαστήματος εξελίσσονται ραγδαία και εισέρχονται όλο και περισσότερο στην 

καθημερινότητά μας μέσα από τις τεχνολογικές εφαρμογές που προκύπτουν από την έρευνα 

στον τομέα αυτόν. Από την εποχή του Sputnik ο άνθρωπος έχει κάνει τεράστια βήματα στην 

εξερεύνηση του Διαστήματος. Επανδρωμένες και μη επανδρωμένες αποστολές σχεδιάζονται 

διαρκώς, ενώ στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) οι αστροναύτες μελετούν τη ζωή σε 

συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Χιλιάδες εξωπλανήτες έχουν ανακαλυφθεί τα τελευταία 

χρόνια και στο δικό μας ηλιακό σύστημα το Ρόβερ Curiosity αναλύει διαρκώς δείγματα από 

τον Κόκκινο Πλανήτη. Για όλες αυτές τις θαυμαστές ανακαλύψεις η διεπιστημονικότητα είναι 

αναγκαία: μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, γεωλόγοι, βιολόγοι, αστρονόμοι, μηχανικοί και 

επιστήμονες υπολογιστών αξιοποιούν τις γνώσεις τους και ερευνούν με έναν και μοναδικό 

σκοπό: την κατάκτηση του Διαστήματος και τελικά, την κατάκτηση της γνώσης.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Εισαγωγή στην Ιστορία των Διαστημικών αποστολών: Από τον Sputnik στο Διεθνή 

Διαστημικό σταθμό. 

 Αναζητώντας νέους κόσμους: το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler και η ανακάλυψη 

εξωπλανητών. Πώς βρίσκουμε και πώς χαρακτηρίζουμε πλανήτες άλλων ηλιακών 

συστημάτων; (δραστηριότητα). 

 Εξερευνώντας τη γειτονιά μας, αναζητώντας ίχνη ζωής: Πλανήτης Άρης. Κατανόηση των 

συνθηκών που επικρατούν στον Κόκκινο Πλανήτη (σύντομο πείραμα).   

 Πώς ξεφεύγουμε από τη βαρύτητα της Γης: Πύραυλοι, απλή επεξήγηση της αρχής 

λειτουργίας τους. 

 Επίλογος: Η τεχνολογία και η Ρομποτική στην υπηρεσία του Διαστήματος, η ιστορία των 

επιστημονικών Ρόβερ μέχρι το Curiosity και η αναζήτηση ζωής πέρα από τη Γη. 

 

Σημείωση: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυάζει σύντομες επιδείξεις, οπτικοακουστικό 

υλικό, διαδικτυακά εργαλεία και βιωματικές δραστηριότητες, και διαφοροποιείται ανάλογα με 

τις ηλικίες των συμμετεχόντων. 
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Διεπιστημονικότητα του προγράμματος και σύνδεση με τη σχολική ύλη: 

Μαθηματικά: α) ρίζες, δυνάμεις, εξισώσεις 1ου βαθμού, η εξίσωση xν=α, διαγράμματα Φυσική: 

μονάδες μέτρησης, τα διαγράμματα, βάρος και βαρυτική δύναμη φυσική, νόμος δράσης-

αντίδρασης, διατήρηση της ορμής, προώθηση πυραύλων, διάδοση και ταχύτητα του φωτός.  

Χημεία: στοιχεία και περιοδικός πίνακας, χημικές ενώσεις, άλατα, οξικό οξύ, οργανικές 

ενώσεις.  

Βιολογία: αναπνοή, χημεία της ζωής.  

Γεωλογία: εδαφικοί πόροι, ιδιότητες του εδάφους 

 

Χ Η Μ Ε Ι Α  

 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ (& ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) ΣΤΟΥΣ ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΕΣ 

(Α΄ +  Β΄ τάξεις) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Μιχάλης Γκέκος, Χημικός,  MSc Διδακτικής της Χημείας, MSc Αναλυτικής Χημείας, 

 

Τα πρώτα υπερηρωικά κόμικς κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του '30, από δύο άσημες μέχρι 

τότε εταιρίες κόμικς, τις DC Comics και Marvel Comics. Ο Superman της DC θεωρείται ο 

πρώτος υπερήρωας που εμφανίστηκε ποτέ και αγαπήθηκε αμέσως από το αναγνωστικό 

κοινό. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν και άλλοι Σούπερ Ήρωες, όπως ο Batman, αλλά τη 

δεκαετία του '60 ήταν που έγινε η μεγάλη επανάσταση στα υπερηρωικά κόμικς και έκαναν 

την εμφάνιση τους ο Spiderman, o Hulk, o Thor και οι X-Men, που μας απασχολούν ακόμα και 

σήμερα, μέσω των ταινιών και των τηλεοπτικών σειρών που εμφανίζονται.  

Οι δημιουργοί των ιστοριών των σούπερ ηρώων προσπαθούσαν πολλές φορές να αναμίξουν, 

μαζί με τα φανταστικά και επιστημονικά στοιχεία, για να κάνουν πιο αληθοφανείς τις ιστορίες 

τους. Ήθελαν ο αναγνώστης να πιστέψει, στο μέτρο του δυνατού, ότι θα μπορούσαν να 

συμβούν όσα περιγράφουν και να ταυτιστεί με τον εκάστοτε ήρωα, ώστε να νιώσουν τον 

πόνο του, τη χαρά του και τα ηθικά του διλήμματα.  

Μαζί με τους μαθητές θα μελετήσουμε τους σούπερ ήρωες και τις δυνάμεις τους, που 

παρουσιάζονται στα κόμικς και στις ταινίες και θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε, με 

σύγχρονους επιστημονικούς όρους, τα φυσικά φαινόμενα, τις επιστημονικές έννοιες και τις 

τεχνολογικές ανακαλύψεις που παρουσιάζονται απλουστευμένα από τους δημιουργούς των 

κόμικς. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Οι μαθητές αρχικά χωρίζονται σε ομάδες και μέσω προβολής 

διαφανειών, παρουσιάζονται οι εξής Σούπερ Ήρωες και οι δυνάμεις τους: 

 Spiderman (Ραδιενέργεια, μεταλλάξεις, ιστός αράχνης) 

 Superman (Λέιζερ, φωτοσύνθεση, φωτοβολταϊκά πάνελ) 

 Ironman (Μέταλλα, πυρηνικοί αντιδραστήρες) 

 Batman (Πλαστικά, κέβλαρ) 

 Hulk (Ακτίνες γ) 

 Flash (Ταχύτητα φωτός) 

 Thor (Κεραυνοί, μπούμερανγκ) 

 X-Men-Wolverine (Αυτοΐαση, μεταλλάξεις, μέταλλα) 
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Στόχοι του προγράμματος 

  να εντοπίσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές, χημικά και φυσικά φαινόμενα που 

παρουσιάζονται στα κόμικς και στις ταινίες με Σούπερ Ήρωες. 

  να συνδέσουν τις φυσικές επιστήμες με τέχνες, όπως η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος. 

 να κατανοήσουν πώς εντάσσονται χημικά και φυσικά φαινόμενα της καθημερινότητας 

τους, μέσα σε ένα μυθοπλαστικό πλαίσιο. 

 να γνωρίσουν πώς ανακαλύφθηκαν και πώς λειτουργούν τεχνολογίες που χρησιμοποιούν 

καθημερινά.  

 

Κατά την παρουσίαση κάθε Σούπερ Ήρωα, μέσω αποσπασμάτων των ταινιών και των κόμικς, 

θα περιγράφεται η ιστορία του, καθώς και οι δυνάμεις του και πώς τις απέκτησε. Αφού γίνει 

συζήτηση με τους μαθητές για το κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει στην πραγματικότητα 

ένας τέτοιος Σούπερ Ήρωας, με αυτές τις σούπερ δυνάμεις, θα γίνεται παρουσίαση των 

επιστημονικών εννοιών και των τεχνολογιών που συνδέονται με τις ικανότητες του. Τέλος οι 

μαθητές θα κληθούν να συνδυάσουν τις πληροφορίες για τις ικανότητες κάθε Σούπερ Ήρωα, 

με τις επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν, για να απαντήσουν στο ερώτημα, αν όντως θα 

μπορούσε να υπάρξει ο εκάστοτε ήρωας. Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές 

θα συμμετάσχουν σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, όπου θα διαγωνίζονται στις 

γνώσεις τους γύρω από τους Σούπερ Ήρωες, αλλά και γύρω από τη Χημεία, τη Φυσική, τη 

Βιολογία και τις Τεχνολογίες.  

 

ΣΩΣΤΟ …. ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ! Επιστημονικές «αστοχίες» που άλλαξαν τη ζωή μας 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90’  

Εισηγήτρια: Αικατερίνη - Βενεδίκτη Οικονόμου, Χημικός, MSc στη Διδακτική της Χημείας 

 

Η Χημεία, όπως και κάθε «φυσική» επιστήμη, συνδέεται άρρηκτα με την προσεκτική 

παρατήρηση και το πείραμα, δηλαδή την κατάστρωση και εκτέλεση μιας σειράς στοχευμένων  

διεργασιών, οι οποίες κυρίως αποσκοπούν στη δημιουργία νέων υλικών, με επιθυμητές 

ιδιότητες.  

Τί συμβαίνει όμως όταν ένα πολύ … ορθά σχεδιασμένο πείραμα δεν πετυχαίνει; Πώς μπορεί 

μία αστοχία, παράλειψη, απροσεξία ή ακόμα και αδεξιότητα να οδηγήσει σε μία 

επιστημονική ή τεχνολογική καινοτομία; Πόσο σημαντική είναι η παρατηρητικότητα και πόσο 

απαραίτητες οι σχετικές με το αντικείμενο γνώσεις για την αξιοποίηση ενός επιστημονικού 

λάθους; Και τέλος, μπορεί ένα λάθος να επηρεάσει θετικά τη ζωή μας; 

Το πρόγραμμά μας εστιάζει σε επιστημονικές ανακαλύψεις που έλαβαν χώρα τυχαία ή κατά 

λάθος, αλλά αξιοποιήθηκαν σωστά και οδήγησαν στη δημιουργία προϊόντων που άλλαξαν 

ριζικά, διευκόλυναν ή απλώς ομόρφυναν τη ζωή μας.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Μέσω της προβολής υλικού, θα παρουσιάσουμε - εντός του 

ιστορικού τους πλαισίου - σημαντικές «τυχαίες» επιστημονικές ανακαλύψεις, όπως: 

 Η πενικιλλίνη  

 Η Coca Cola, οι γρανίτες, η τσίχλα, 

 Τα συνθετικά γλυκαντικά (σακχαρίνη), οι συνθετικές βαφές (το μώβ) 

 Το (βαλκανισμένο) καουτσούκ, το τεφλόν.  
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 Η ραδιενέργεια και ο δυναμίτης.   

 Τα post – it, το γυαλί ασφαλείας κ.ά. 

 

Με αφορμή τις ανακαλύψεις αυτές θα «ξεδιπλώσουμε» και αναλύσουμε πολλά θέματα 

Χημείας, από ένα ευρύ φάσμα, εμβαθύνοντας περισσότερο ή λιγότερο σε κάθε ένα από αυτά, 

ανάλογα με την τάξη, τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών.  Κατά 

τη ροή του προγράμματος οι μαθητές θα συμπληρώνουν σχετικά με την παρουσίαση φύλλα 

εργασίας, για την καλύτερη κατανόηση του επιστημονικού κυρίως μέρους.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να εμπνευστούν οι μαθητές από τα ιστορικά/επιστημονικά παραδείγματα των 

ανακαλύψεων. 

 Να αποκτήσουν νέα ερεθίσματα, ώστε να ανανεώσουν το ενδιαφέρον τους προς το 

μάθημα της Χημείας.  

 Να κατανοήσουν πώς η επιστήμη της Χημείας συνδέεται άμεσα με την καθημερινή ζωή 

και τη βελτίωση των συνθηκών της.  

 Να αντιληφθούν τη μεγάλη αξία του λάθους, όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την 

αξιοποίησή του.  

 Να ανακαλέσουν και να χρησιμοποιήσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. 

 Να συνδυάσουν δεξιότητες μέσα από τη χρήση των φύλλων εργασίας.  

 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ 

ΜΑΘΗΤΗ  

(Γ' τάξη) Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Μιχάλης Γκέκος, Χημικός,  MSc Διδακτικής της Χημείας, MSc Αναλυτικής Χημείας, 

Εκπαιδευτικός 

 

Η Χημεία ως διακριτό μάθημα διδάσκεται στο ελληνικό σχολείο από τη Β' τάξη του Γυμνασίου 

μέχρι και τη Γ' τάξη του Λυκείου, όπου και εξετάζεται Πανελλαδικώς, σύμφωνα με το παρόν 

σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε όλες τις τάξεις οι μαθητές έρχονται σε 

επαφή με πάρα πολλές έννοιες και εφαρμογές της Χημείας, οι οποίες όμως αντιμετωπίζονται 

κυρίως ως αντικείμενο εξέτασης για την προαγωγή στην επόμενη τάξη (ή για την εισαγωγή 

στο επιθυμητό τμήμα του Πανεπιστημίου) και όχι ως γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να 

κατανοήσουν τον κόσμο στον οποίο ζουν. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, 

γιατί η Χημεία, ως επιστήμη, είναι άρρηκτα συνδεμένη με την καθημερινότητα του ανθρώπου 

από αρχαιοτάτων χρόνων και η μελέτη της έχει βοηθήσει στην εξέλιξή του. Ειδικά τα θέματα 

Χημείας που διδάσκονται οι μαθητές στη Γ' Λυκείου, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χημικών 

εννοιών και για τα περισσότερα υπάρχει άμεση συσχέτιση τους με την καθημερινή ζωή όλων 

μας.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Οι μαθητές αρχικά χωρίζονται σε ομάδες και μέσω προβολής 

διαφανειών, παρουσιάζονται τα εξής θέματα Χημείας: 

 Οξείδωση μετάλλων. Από το ποδήλατο μέχρι τους τρούλους των καθεδρικών ναών.  
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 Εξώθερμες και ενδόθερμες αντιδράσεις. Πώς μπορείς να ζεστάνεις ή να ψύξεις το 

περιβάλλον σου;  

 Ταχύτητες χημικών αντιδράσεων. Από το σχηματισμό του πετρελαίου μέχρι την καύση 

του. Καταλύτες και η βιομηχανική επανάσταση που προκάλεσαν.  

 Ένζυμα. Πώς φτιάχνουμε κρασί, τυρί και γιαούρτι; Πώς λειτουργούν οι βιολογικοί 

καθαρισμοί;  

 pH εδάφους. Γιατί κάποια φυτά φυτρώνουν σε συγκεκριμένες περιοχές.  

 Ρυθμιστικά διαλύματα. Πώς ρυθμίζουν το pH του αίματος.  

 Μαγνήτες και παραμαγνητικά στοιχεία.  

 Λάμπες. Πώς δουλεύουν και γιατί έχουμε διαφορετικά χρώματα φωτός. Πετροχημικά και 

πολυμερή. Γιατί το πετρέλαιο είναι πολύ πολύτιμο για να το καίμε.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

  να μελετήσουμε, μαζί με τους μαθητές, διάφορες έννοιες Χημείας που παρουσιάζονται 

στην ύλη της Γ' Λυκείου 

  να συσχετίσουν οι μαθητές τις έννοιες που διδάσκονται, με εφαρμογές και πρακτικές 

της καθημερινότητάς τους 

  να συνειδητοποιήσουν ότι οι φυσικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία και Βιολογία) είναι 

αλληλένδετες και σχεδόν κάθε τεχνολογία που χρησιμοποιούμε αποτελεί εφαρμογή 

τους 

 να αντιληφθούν πώς η εκμάθηση των χημικών εννοιών που διδάσκονται στο σχολείο, θα 

τους βοηθήσει στην κατανόηση του κόσμου όπου ζουν. 

 

Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες, όπου θα διαγωνίζονται στις γνώσεις τους γύρω από τη Χημεία, τη Φυσική, 

τη Βιολογία και τις Τεχνολογίες.  

 

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΥ  

Ομάδα 40 – 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς, Φυσικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 

 

Η μελέτη του εγκεφάλου και της νόησης είναι η πιο ανερχόμενη επιστήμη αυτή τη στιγμή 

στον κόσμο. Και όχι τυχαία καθώς ερευνά το πιο πολύπλοκο όργανο που έχουμε ώς τώρα 

συναντήσει στο γνωστό μας σύμπαν. Οι πλούσιες μελέτες και τα συμπεράσματα που μας 

παρέχει η επιστήμη, μας δίνουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα για τον τρόπο που λειτουργεί ο 

εγκέφαλός μας. Μια εικόνα η κατανόηση της οποίας αλλάζει τον τρόπο που προσεγγίζουμε 

τα νοητικά φαινόμενα ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή. 

Η παρουσίαση κινείται γύρω από ένα βασικό θεματικό άξονα: τη σύνδεση των νοητικών 

διεργασιών με τις λειτουργίες του εγκεφάλου σε βιολογικό επίπεδο. Παρουσιάζονται τα μέρη 

του εγκεφάλου και οι λειτουργίες τους, οι συνδέσεις στο εσωτερικό του και η σημασία τους 

και οι σχέσεις με τα αισθητήρια όργανα και το υπόλοιπο σώμα. Ακολουθούν οι νοητικές 
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διεργασίες από την αισθητηριακή αντίληψη ώς τις ανώτερες, μνήμη, μάθηση, προσοχή, 

συναισθήματα κ.λπ. Δίνουμε επίσης κάποια παραδείγματα για τον τρόπο που μελετούμε τον 

εγκέφαλο (fMRI, EEG). Τέλος διαλύουμε κοινούς μύθους που κυκλοφορούν ευρέως σχετικά με 

τον εγκέφαλο και δίνουμε κάποιες πρακτικές οδηγίες για την προφύλαξη της υγείας του 

εγκεφάλου.  

 

Σκοπός μας είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μια πιο καθαρή εικόνα για τον εγκέφαλο και τον 

νου, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα μια κριτική ματιά για τις πληροφορίες που δέχονται από το 

περιβάλλον τους και αλλάζοντας τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο και τον εαυτό 

τους μέσα σε αυτόν. 

 

Το πρόγραμμα συνοδεύεται από προβολή κατάλληλα επιλεγμένου υλικού σε μορφή εικόνων, 

φωτογραφιών, βίντεο κ.λπ.. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα απαντώντας σε 

ερωτήσεις και συμμετέχοντας σε δραστηριότητες. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Από τι αποτελείται ο εγκέφαλος, αριθμός και είδη νευρώνων. 

 Τι είναι νευρώνας, βασικές πληροφορίες δομής και λειτουργίας. 

 Τα μέρη του εγκεφάλου (ημισφαίρια, μεταιχμιακό σύστημα, μεσεγκέφαλος, λοβοί, 

μεσολόβιο, παρεγκεφαλίδα). 

 Λειτουργίες του νου (αισθήσεις, μνήμη, προσοχή, μάθηση-προσαρμογή, ρύθμιση 

εσωτερικών λειτουργιών, συναισθήματα, λογική, συνείδηση). 

 Συσχέτιση νου-εγκεφάλου (εξειδίκευση περιοχών, σύνδεση μεταξύ περιοχών και ανάδυση 

λειτουργιών). 

 Τρόποι μελέτης του νου και του εγκεφάλου – γνωσιακή επιστήμη – νευροεπιστήμη – 

ψυχολογία – τεχνητή νοημοσύνη. 

 Μύθοι για τον εγκέφαλο (χρήση του 10% του εγκεφάλου, αριστερό – δεξιό ημισφαίριο 

κ.λπ.). 

 Υγιεινές συνήθειες για τον εγκέφαλο (σωστή διατροφή, σωματική άσκηση, ο ύπνος και η 

χρησιμότητά του – όνειρα, πνευματικές προκλήσεις). 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να μάθουμε πώς λειτουργούν οι αισθήσεις μας. 

 Να κάνουμε τη σύνδεση μεταξύ αισθητηριακών οργάνων, επεξεργασίας στον εγκέφαλο 

και τελικής αντίδρασης στο ερέθισμα. 

 Να ξεχωρίσουμε τις αυτόματες και μη αντιδράσεις του οργανισμού (π.χ. αντίδραση στον 

πόνο). 

 Να μεταδώσουμε την εικόνα που προκύπτει από την επιστημονική έρευνα για τη 

λειτουργία του νου, με απώτερο στόχο να αλλάξουμε τον τρόπο που προσεγγίζουμε τη 

μάθηση στην καθημερινή μας ζωή. 

 Να παρακινήσουμε σε συνήθειες που συμβάλλουν σε έναν πιο υγιή εγκέφαλο και σε έναν 

καλύτερο τρόπο ζωής γενικότερα. 
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ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ... ΚΑΜΩΜΑΤΑ:  Όταν το DNA ...μιλάει 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Ελένη Κόνιαρη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Μοριακή Βιολόγος 

 

Η βασική μονάδα κληρονομικότητας, το DNA, περιέχει και  μεταβιβάζει πληροφορίες από τη 

μια γενιά στην άλλη προσδιορίζοντας μας γενετικά. Το DNA είναι ταυτόχρονα μοναδικό για 

το κάθε άτομο και αποτελεί με αυτή την έννοια την ταυτότητα τού κάθε ανθρώπου. Παρ' 

όλα αυτά, τα άτομα ενός πληθυσμού χαρακτηρίζονται και από ποικιλομορφία. Το γενετικό 

υλικό μπορεί να υποστεί αλλαγές με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτές οι αλλαγές, που 

ονομάζονται μεταλλάξεις, συμβάλλουν στη δημιουργία γενετικής ποικιλότητας αλλά 

ευθύνονται και για πολλές κληρονομικές ασθένειες. Στο πρόγραμμα θα μελετηθούν η δομή 

του γενετικού υλικού, τα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα, η κυτταρική διαίρεση και ο 

τρόπος κληρονομικότητας, καθώς και πώς δημιουργούνται οι μεταλλάξεις και σε τί 

επηρεάζουν τους οργανισμούς. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Μέσω διαδραστικής αφήγησης με τη χρήση εποπτικού υλικού  

θα επιτευχθεί  μια πρώτη επαφή των μαθητών με τη Γενετική, ενώ η παρατήρηση με 

μικροσκόπιο θα προκαλέσει την ερευνητική τους διάθεση και συμμετοχή στη διαδικασία 

μάθησης των στοιχείων της Γενετικής. Θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις με διαγράμματα 

αλλά και εργασίες τόσο ομαδικές όσο και ατομικές με θέματα την κληρονομικότητα, τις 

κληρονομικές ασθένειες και την ταξινόμηση οργανισμών ανάλογα με τον τρόπο 

κληρονομικότητας. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με έντονη πειραματική δραστηριότητα, 

αφού οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν σε πραγματικό χρόνο 

απομόνωση DNA από δείγμα, με το ειδικό extraction kit (από το εργαστήριο). Σε όλη τη 

διάρκεια του προγράμματος θα συμπληρώνουν ένα φύλλο εργασίας, το οποίο θα λειτουργεί 

ως χάρτης της δικής τους γενετικής ιστορίας.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Θα αναλυθούν βασικές έννοιες της Γενετικής μέσα από διαδραστικές εκθέσεις. 

 Θα γίνει κατανοητός ο τρόπος απομόνωσης γενετικού υλικού μέσα από πραγματικούς 

πειραματισμούς και θα αναπτυχθεί η συνδυαστική σκέψη μέσα από τη σύνδεση της 

κληρονομικότητας και των ασθενειών με την πραγματική ζωή και αυτό που ενδεχομένως 

ζουν οι ίδιοι οι μαθητές στην καθημερινότητά τους. 

 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α  

 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ; Τα Μαθηματικά και η σχέση τους με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Ηρακλής Βογιατζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών 

 

Παραφράζοντας τον Γαλιλαίο μπορούμε να πούμε ότι το “βιβλίο” των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών είναι γραμμένο στη γλώσσα των μαθηματικών. Η ίδια η λέξη “υπολογιστής” 
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φανερώνει τη βασική του ικανότητα της μηχανής, δηλαδή να υπολογίζει. Μια σειρά από 

κλάδους των μαθηματικών χρησιμοποιούνται στην επιστήμη των υπολογιστών: τα γραφικά 

είναι αναπαραστάσεις συναρτήσεων, τα δίκτυα βασίζονται στις πιθανότητες, οι ψηφιακές 

τηλεπικοινωνίες στη μαθηματική ανάλυση. Η ιστορία των υπολογιστών ξεκινά από τους 

λογαριθμικούς κανόνες, συνεχίζει με την Pascaline, το πρώτο κομπιουτεράκι και την 

Αναλυτική Μηχανή του Τσαρλς Μπάμπατζ, καταλήγοντας στο αφηρημένο σχέδιο στο οποίο 

στηρίζονται όλοι οι σύγχρονοι υπολογιστές: τη Μηχανή Τούριγνκ. Η επίλυση προβλημάτων 

από υπολογιστές απαιτεί τη μετεγγραφή των πρώτων σε μαθηματική γλώσσα, ώστε να 

μπορούν να επιλυθούν από αλγορίθμους. Οι υπολογιστές σήμερα μπορούν να λύσουν πολλά 

σύνθετα προβλήματα, οι αυξημένες ικανότητες τους τονίζουν τη σημασία του ερωτήματος 

που έθεσε ο πατέρας της πληροφορικής Άλαν Τούρινγκ πριν 70 χρόνια: Μπορούν οι μηχανές 

να σκέφτονται; 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Σύντομη ιστορία του υπολογισμού: από τους λογαριθμικούς κανόνες στον ENIAC 

 Κάνοντας τα προβλήματα αριθμούς: Εικόνα-Δίκτυα-Αποθήκευση, ο ρόλος των 

μαθηματικών 

 Πώς δουλεύει ένας υπολογιστής; Ένας απλός τρόπος να καταλάβουμε τι κάνει μια μηχανή 

Τούρινγκ 

 Η βαθιά σχέση μαθηματικών πληροφορικής και η έννοια της διεπιστημονικότητας 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να αναψηλαφήσουν τους ισχυρούς δεσμούς 

της επιστήμης των υπολογιστών με αυτής των μαθηματικών. Να κατανοήσουν πως  οι 

«έξυπνες» μηχανές, από το κινητό τηλέφωνο έως το ψυγείο του σπιτιού μας χρησιμοποιούν 

μαθηματικές μεθόδους και τεχνικές και να εξοικειωθούν με κάποια απλά παραδείγματα. Οι 

εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες επίλυσης προβλημάτων όπως οι 

αλγόριθμοι και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και σκέφτεται ένας υπολογιστής: η μηχανή 

Τούρινγκ 

 

Μέθοδοι/Τεχνικές: σύντομες ιστορικές αφηγήσεις, εμπλοκή των μαθητών στη συζήτηση, 

brainstorming, παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού 

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ 

ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Νικόλαος Γκάτζιος, Φυσικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Ερευνητής στο 

IN2DREAMS European Project 

 

Η δημιουργία μηχανών που μπορούν να σκεφτούν, και κατά συνέπεια να μαθαίνουν 

εμπειρικά, αποτελεί ένα όνειρο των ανθρώπων εδώ και αρκετές χιλιετίες. Αυτή η επιθυμία για 

τεχνητή ζωή συναντάται για πρώτη φορά στην αρχαία Ελλάδα, στις μυθικές φιγούρες του 

Τάλου, της Γαλάτειας, της Πανδώρας κ.ά. Με τη σύλληψη της ιδέας της προγραμματιζόμενης 

υπολογιστικής μηχανής, εμφανίστηκε ταυτόχρονα και η απορία για τον αν θα μπορούσαν 

αυτές οι μηχανές να γίνουν «έξυπνες». Οι υπολογιστές απέδειξαν από την αρχή, ότι μπορούν 
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να επιλύσουν πολύ εύκολα και γρήγορα προβλήματα που είναι πολύ δύσκολα για τους 

ανθρώπους, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα προβλήματα μπορούν να περιγραφούν από 

μαθηματικές σχέσεις και κανόνες. Αντιθέτως εμφάνισαν μεγάλη δυσκολία στο να 

ανταπεξέλθουν σε προβλήματα, όπως η αναγνώριση ομιλίας ή εικόνας, τα οποία ο άνθρωπος 

μπορεί να επιλύσει με μεγάλη ευκολία διαισθητικά, αλλά δε μπορεί να τα περιγράψει με 

κάποιο μαθηματικό φορμαλισμό. Αν και είμαστε μακριά από το να καταφέρουμε να 

φτιάξουμε μια μηχανή που θα λειτουργεί όπως η δική μας νοημοσύνη, τα τελευταία χρόνια 

έχουν γίνει μεγάλα άλματα προόδου. Οι εξελίξεις στον ευρύτερο τομέα της Τεχνητής 

Νοημοσύνης (Artificial Intelligence - AI), της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning - ML) και 

των Νευρωνικών Δικτύων (Artificial Neural Networks - ANNs) είναι συναρπαστικές, και 

αποτελούν βασική αιτία ενός μεγάλου μέρους της τεχνολογικής μας προόδου.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Μία σύντομη εισαγωγή στις έννοιες Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση. 

 Περιληπτική περιγραφή των Βιολογικών Νευρωνικών Δικτύων. 

 Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο: Ένα υπολογιστικό σύστημα που σχεδιάστηκε για να 

μοντελοποιεί τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος εκτελεί μία συγκεκριμένη λειτουργία 

που μας ενδιαφέρει. 

 Deep Learning: Παράδειγμα ενός Νευρωνικού Δικτύου το οποίο μαθαίνει να αναγνωρίζει 

χειρόγραφα ψηφία. 

 Παρουσίαση διαφόρων έξυπνων εφαρμογών (neural style, MIT - DeepTrafic,…) 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Πρώτος στόχος του προγράμματος είναι να αποσαφηνιστούν οι όροι Τεχνητή 

Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και Νευρωνικά Δίκτυα οι οποίοι λανθασμένα 

χρησιμοποιούνται ο ένας στη θέση του άλλου.  

 Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα Νευρωνικά Δίκτυα και πιο συγκεκριμένα στη μέθοδο Deep 

Learning, όπου διαδραστικά οι μαθητές θα ανακαλύψουν τη λειτουργία των Νευρωνικών 

Δικτύων και κάποια από τα μαθηματικά που κρύβονται από πίσω. Επίσης σκοπός είναι να 

καταλάβουν σε ποιους τομείς της καθημερινής μας ζωής έχουν διεισδύσει οι παραπάνω 

τεχνολογίες και πώς μεγάλες εταιρίες όπως Google, Microsoft, Facebook, Instagram κ.ά. τις 

χρησιμοποιούν για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν.  

 

Μέθοδοι/Εργαλεία: έννοια συνάρτησης, συστήματος εξισώσεων και κλίσης ευθείας 

 

Ν Ε Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ - Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η  

 

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (VR) 

Ομάδα 25 μαθητές, διάρκεια 120΄ 

Εισηγητής: Άρης Κανδηλιώτης, Καθηγητής τρισδιάστατου σχεδίου 

 

Ο κόσμος της τέχνης διερευνά συνεχώς τους τρόπους με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες 

μπορούν να μεταμορφώσουν τόσο την καλλιτεχνική δημιουργία όσο και την επικοινωνία με 
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τον θεατή. Η εικονική πραγματικότητα υπόσχεται να αλλάξει και τα δύο. Αμφισβητώντας τα 

όρια μεταξύ εικονικού και πραγματικού, ανατρέπει την κατεστημένη εικόνα των έργων που 

χαζεύεις στους τοίχους ενός μουσείου, δίνοντας στον θεατή τη δυνατότητα να περιηγηθεί 

μέσα στο έργο τέχνης, να αλληλοεπιδράσει με αυτό, ακόμα και να αποτελέσει μέρος της 

δημιουργικής διαδικασίας ή της παρουσίασης. Έτσι λοιπόν με την βοήθεια μιας συσκευής 

προβολής και ειδικών χειριστηρίων τρισδιάστατης περιήγησης στον κόσμο της εικονικής 

πραγματικότητας (VR) μπορεί ο μαθητής  να ζωγραφίσει κάτι μοναδικό που θα κάνει το κάθε 

έργο να αποτελεί μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία. 

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα εξετάσουμε με τους μαθητές πώς μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ένα εντελώς καινούργιο και καινοτόμο μέσο, την εικονική 

πραγματικότητα (VR)  για να ζωγραφίσουμε σε τρεις διαστάσεις. 

Μέσα από αυτό το διαδραστικό εργαστήριο οι μαθητές θα μάθουν πώς να ζωγραφίζουν σε 

τρεις διαστάσεις με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, την ιστορία της εικονικής 

πραγματικότητας και πώς μπορούν να εξελίξουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν για να 

ασχοληθούν περεταίρω με τον χώρο της εικονικής πραγματικότητας (VR)   

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Οι μαθητές παρακολουθούν μια σύντομη ιστορική αναδρομή του VR (Virtual Reality)  

 Παρουσίαση της λειτουργίας της εφαρμογής Google tiltebrush που θα χρησιμοποιήσουμε 

για να ζωγραφίσουμε μέσω της συσκευής προβολής εικονικής πραγματικότητας (VR) HTC 

VIVE 

 Ο κάθε μαθητής θα έχει στη διάθεσή του 10 λεπτά να σχεδιάσει κάτι μέσω της εφαρμογής 

Google Tilt brush, παράλληλα οι υπόλοιποι μαθητές θα μπορούν να κάνουν ερωτήσεις για 

την εφαρμογή και τον χώρο της εικονικής πραγματικότητας 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Εισαγωγή στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας (VR) 

 Ενημέρωση για τις ιδιότητες και την εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας (VR) στον 

κόσμο 

 Δημιουργία ζωγραφικής μέσω της εικονικής πραγματικότητας (VR) 

 Ανάπτυξη φαντασίας μέσω ενός εντελώς καινούργιου και καινοτόμου μέσου 

 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Ομάδα 25 μαθητές, διάρκεια 90’ 

Εισηγητές: Ομάδα Alpha labs 

Υπεύθυνη προγράμματος: Φλέρη Ρουσάκη, MSc Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση 

Νέων Τεχνολογιών 

 

Μέσω του φανταστικού κόσμου της τεχνολογίας, τα παιδιά εξοικειώνονται με νέα εργαλεία 

δημιουργίας και εφευρετικότητας! Το πρώτο εργαστήρι Εικονικής και την Επαυξημένης 

Πραγματικότητας στην Ελλάδα, προσφέρει στα παιδιά μια μοναδική και ολοκληρωμένη 

εμπειρία σχετικά με τη λειτουργία, τις εφαρμογές και τις δυνατότητες των 

συγκεκριμένων τεχνολογιών, και φυσικά… παιχνίδι! 
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Εξέλιξη του προγράμματος 

Α’ Μέρος: Διαδραστική επιμόρφωση και έμπνευση από τον εκπαιδευτή. Τα παιδιά μαθαίνουν 

τις βασικές αρχές των συγκεκριμένων τεχνολογιών, όλο το φάσμα εφαρμογών τους στο 

παρόν αλλά και τις προοπτικές τους για το μέλλον. Συζητούν για τεχνολογικά επιτεύγματα 

παιδιών, παραδείγματα των οποίων παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτή και εκφράζουν το 

δικό τους δημιουργικό όνειρο αφήνοντας τη φαντασία τους ελεύθερη! 

Β’ Μέρος: Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και εξοικειώνονται διασκεδάζοντας με τις 

συγκεκριμένες τεχνολογίες, καθώς καθοδηγούνται να απολαύσουν ενδεικτικές εμπειρίες 

Εικονικής Πραγματικότητας με μάσκες VR δύο τεχνολογιών (VR HMD & Cardboards) αλλά και 

Επαυξημένης Πραγματικότητας χρησιμοποιώντας tablet. 

 

Στόχος του προγράμματος 

Τα παιδιά να εμπνευστούν. Να διαπιστώσουν ότι η φαντασία και η καθαρή τους ματιά μπορεί 

και θέλουμε να μετουσιωθεί σε χρήσιμη Δημιουργία ακόμα και για τον κόσμο των μεγάλων, 

ώστε τελικά η τεχνολογία να μην καταναλώνεται μόνο, αλλά να εξυπηρετεί την κοινωνία και 

τον κόσμο μας. 

 

Εργαλεία του προγράμματος 

VR HMDs (Εικονική Πραγματικότητα) 

Cardboards (Εικονική Πραγματικότητα) 

Tablets (Επαυξημένη Πραγματικότητα) 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ  

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 120΄  

Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς, Φυσικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 

 

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να καταστήσει οικεία στους μαθητές την τεχνολογία της 

ρομποτικής, επιδεικνύοντας τις βασικές της αρχές αλλά και το πλήθος των σύγχρονων 

εφαρμογών της.  Αρχικά παρουσιάζεται η ιστορία της ρομποτικής, ξεκινώντας από τις 

μυθολογικές αναφορές. Καταδεικνύεται με αυτό τον τρόπο η τάση του ανθρώπου να 

προσπαθήσει να δημιουργήσει κατασκευές οι οποίες θα εκτελούν αυτόματα τις μηχανικές 

εργασίες, απαλλάσσοντάς τον από το βάρος τους. Η αφήγηση της ιστορίας συνεχίζεται με 

συγκεκριμένα παραδείγματα αυτομάτων από διάφορες εποχές, φτάνοντας ώς τις μέρες μας. 

Αναδεικνύουμε έτσι τη σύνδεση των ιδεών και των τεχνικών ανά τους αιώνες και τη συνέχεια 

της τεχνολογικής εξέλιξης. Η αφήγηση φτάνει ώς τα πρώτα πραγματικά ρομπότ που 

εμφανίστηκαν τον εικοστό αιώνα.  Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σύγχρονες εφαρμογές της 

ρομποτικής και οι διάφορες ρομποτικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται σήμερα, από τους 

ρομποτικούς βραχίονες των εργοστασίων, ώς τα μικροσκοπικά νάνο-ρομπότ. Γίνεται 

αναφορά για τις νέες τάσεις στη σύγχρονη έρευνα, με κατευθύνσεις όπως η προσομοίωση 

συναισθηματικών εκφράσεων από ρομπότ. Τέλος επιδεικνύονται μέθοδοι και υλικά που 

χρησιμοποιούνται στη ρομποτική τεχνολογία, τόσο σε επίπεδο υλικού, όσο και λογισμικού, 

καθώς επίσης και πραγματικές ρομποτικές διατάξεις (υδραυλικός βραχίονας, αυτοκινούμενο 
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όχημα). Οι συμμετέχοντες παίρνουν μαζί τους πληροφορίες και σχέδια με βάση τα οποία 

μπορούν να δημιουργήσουν δικές τους απλές ρομποτικές διατάξεις.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Γνωριμία με τη ρομποτική τεχνολογία και τον αυτοματισμό.  

 Σύγχρονες και μελλοντικές εφαρμογές της ρομποτικής τεχνολογίας.  

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατασκευής πρότυπων μηχανισμών.  

 Γνωριμία με τα υλικά και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις ρομποτικές διατάξεις.  

 Δημιουργία πρωτότυπων ιδεών αυτοματισμού.  

 Ανάπτυξη ικανότητας δημιουργικών λύσεων προβλημάτων.  

 Ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού και ανάλυσης.  

 Σύνδεση των επιστημονικών αντικειμένων των θετικών επιστημών με πρακτικές 

εφαρμογές. Δυνατότητα να περνάμε από τη θεωρία στην πράξη.  

 

Ανάλογα με την τάξη που συμμετέχει στο εργαστήριο, λαμβάνεται υπόψη το περιεχόμενο της 

αντίστοιχης σχολικής ύλης που διδάσκεται στην κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα καθώς και το 

αντίστοιχο επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων.  

 

Οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα: Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με 

μια πολύ ευρέως διαδεδομένη πλέον και ταυτόχρονα ραγδαίως εξελισσόμενη 

τεχνολογία, η οποία αλλάζει συνεχώς το τεχνολογικό, εργασιακό και γενικότερα 

κοινωνικό περιβάλλον. Αποκτούν έτσι την ικανότητα να κρίνουν τις αλλαγές που 

επιφέρει αυτή η τεχνολογία στη ζωή τους και ευρύτερα στην κοινωνία και να τις 

χρησιμοποιήσουν με θετικό τρόπο, ώστε να προάγουν τον τρόπο ζωής τους και τις 

μελλοντικές τους δυνατότητες προσωπικής και συλλογικής ανάπτυξης. 

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγητής: Πέτρος Πετρίδης, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

 

Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν σήμερα έναν από τους πλέον διαδεδομένους τρόπους 

διασκέδασης πολλών ανθρώπων. Την ίδια στιγμή αποτελούν μέσα έκφρασης και 

εκπαίδευσης, εφόσον για ένα σημαντικό αριθμό παικτών, πέρα από το να παίζονται, 

παρέχουν τη βάση και το υλικό για πρακτικές ψηφιακής δημιουργικότητας. 

Ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους χρήσης των ψηφιακών παιχνιδιών για έκφραση και 

δημιουργικότητα είναι η παραγωγή ταινιών και βίντεο machinima (machine και cinema). 

Αυτές οι ταινίες/βίντεο δημιουργούνται με οπτικοακουστικό υλικό (κτήρια, άβαταρ, 

ενδύματα, ήχοι, οχήματα κ.ά.) από τους κόσμους των ψηφιακών παιχνιδιών. Παράλληλα με 

το να παίζουν το παιχνίδι, οι χρήστες/παίκτες, καλλιεργούν κινηματογραφικές δεξιότητες και 

αποκομίζουν γνώσεις από τη χρήση λογισμικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

αυτών των ταινιών. 
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Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα παιχνίδια για να δημιουργήσουμε ένα ντοκιμαντέρ, 

ένα σατιρικό βίντεο, ένα μουσικό βίντεο κλιπ ή μια οπτικοακουστική εργασία για το σχολείο ή 

το πανεπιστήμιο; Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τα παραπάνω με ιδιαίτερα χαμηλό 

κόστος σε αντίθεση με άλλου τύπου παραγωγές; Πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαδικασία 

της εκπαίδευσης πιο ευχάριστη για τους μαθητές και τις μαθήτριες; 

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Μέσα από την προβολή οπτικοακουστικού υλικού (εικόνες, 

βίντεο), χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών και διαλόγου με τους μαθητές και τις μαθήτριες: 

 Θα δούμε τι ορίζεται ως machinima. 

 Θα παρακολουθήσουμε παραδείγματα ντοκιμαντέρ, βίντεο ιστορικού περιεχομένου και 

άλλων ειδών ταινιών machinima. 

 Θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα την πλατφόρμα του Second Life για να δούμε πώς 

μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βίντεο με πρωταγωνιστές τα άβαταρ/χαρακτήρες του 

συγκεκριμένου ψηφιακού κόσμου. 

 Θα εξετάσουμε συγκεκριμένα λογισμικά που είναι απαραίτητα για την καταγραφή και το 

μοντάζ της ταινίας μας. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Η ενημέρωση και εξοικείωση των μαθητών και των μαθητριών με τις εκφραστικές 

δυνατότητες των ψηφιακών παιχνιδιών. 

 Η επιμόρφωση των μαθητών και των μαθητριών σχετικά με τη χρήση λογισμικών, 

απαραίτητων για την παραγωγή και διαχείριση βίντεο. 

 Η επιμόρφωση των μαθητών και των μαθητριών σχετικά με τη δημιουργία ταινιών 

machinima. 

 Η εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με μορφές σχολικών εργασιών μέσα από τη 

δημιουργία ταινιών και βίντεο machinima. 

 

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  

 

THE NEW RAW: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ  

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 120΄ 

Εισηγητές: Φωτεινή Σετάκη, Αρχιτέκτονας 

      Πάνος Σακκάς, Αρχιτέκτονας 

      Στέλλα Σετάκη, Ψυχολόγος 

 

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη, περισσότερο από 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού πετιούνται στα 

σκουπίδια. Από αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό καταλήγει μέσα από απώλειες στη θάλασσα και 

στη συνέχεια στις ακτές και τις παραλίες. 

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα εξετάσουμε με τους μαθητές πώς οι νέες τεχνολογίες 

μπορούν να προσφέρουν νέες λύσεις στο πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης. Πιο 

συγκεκριμένα, θα μετατρέψουμε τις πλαστικές συσκευασίες σε πρώτη ύλη για τρισδιάστατη 

εκτύπωση (3d printing), με την οποία θα παράξουμε νέα χρηστικά αντικείμενα. Μέσα από ένα 
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διαδραστικό εργαστήριο, οι μαθητές θα παρακολουθήσουν όλα τα βήματα της διαδικασίας, 

ξεκινώντας από τη διαλογή και ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών έως τον 

σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων προϊόντων με τρισδιάστατη εκτύπωση. Στο τέλος, οι 

μαθητές θα εκτυπώσουν τρισδιάστατα ένα αναμνηστικό αντικείμενο που θα πάρουν μαζί 

τους. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος  

 Οι μαθητές παρακολουθούν μια εισαγωγή για τα χαρακτηριστικά των πλαστικών 

συσκευασιών και την υπεύθυνη χρήση του υλικού. Η εισαγωγή θα έχει τη μορφή 

παρουσίασης και ερωταπαντήσεων, όπου οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν 

ενεργά. 

 Εργαστήρι ανακύκλωσης: οι μαθητές συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της μετατροπής 

πλαστικών συσκευασιών σε πρώτη ύλη για τρισδιάστατη εκτύπωση: διαχωρισμός, 

θρυματοποίηση, παραγωγή νήματος για 3d-printing. Όλα τα στάδια της διαδικασίας 

πραγματοποιούνται με χρήση ειδικού εξοπλισμού. 

 Τρισδιάστατη εκτύπωση: το νήμα που θα παραχθεί από τις πλαστικές συσκευασίες θα 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενός χρηστικού αντικειμένου με τρισδιάστατη 

εκτύπωση. Οι μαθητές θα δουν από κοντά την προετοιμασία του ψηφιακού μοντέλου, 

καθώς και τα βήματα για την υλοποίησή του με τρισδιάστατη εκτύπωση.  

 

Στόχοι του προγράμματος  

 Ευαισθητοποίηση για την πλαστική μόλυνση που προκαλεί η αλόγιστη χρήση πλαστικών 

συσκευασιών (γραμμική διαδικασία : παραγωγή – χρήση – απόρριψη). 

 Ενημέρωση για την αξία και τις αρχές της ανακύκλωσης πλαστικού (μετατροπή της 

γραμμικής διαδικασίας σε ένα κλειστό κύκλο). 

 Αναγνώριση των βασικών τύπων πλαστικού από τα οποία φτιάχνονται οι πλαστικές 

συσκευασίες μιας χρήσης (ποια από αυτά ανακυκλώνονται και πώς). 

 Ενημέρωση και συμμετοχή στην ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών και 

παραγωγή νήματος για τρισδιάστατη εκτύπωση. 

 Εισαγωγή στα ιδιαίτερα γνωρίσματα της τρισδιάστατης εκτύπωσης. 

 Παρακολούθηση διαδικασίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης. 

 

Τ Ε Χ Ν Η   

 

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ: Μια μεγάλη ιστορία για μια μικρή γειτονιά  

Ομάδα 40 - 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Δημήτρης Ιωάννου, Δρ. Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος 

 

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η διερεύνηση του πολύπλευρου μύθου των Εξαρχείων. 

Η μικρή, ιστορική γειτονιά του κέντρου της Αθήνας έχει, από τη Μεταπολίτευση μέχρι 

σήμερα, μυθοποιηθεί όσο και δαιμονοποιηθεί, και μάλιστα συχνά για τους ίδιους λόγους. 

Είναι τα Εξάρχεια εστία αντίστασης στην εξουσία ή ανορθολογικής βίας; Είναι χώρος 

περιθωρίου και παραβατικότητας ή εναλλακτικών τρόπων έκφρασης και ζωής; Είναι «άβατο» 
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ή χώρος ελευθερίας; Το πρόγραμμα δεν θα επιχειρήσει να δώσει οριστικές απαντήσεις στα 

παραπάνω ερωτήματα, καθώς τα Εξάρχεια έχουν υπάρξει όλα τα παραπάνω, είτε διαδοχικά 

είτε ταυτόχρονα, και ανάλογα φυσικά με το ποιος μιλάει κάθε φορά. Έτσι, φιλοδοξία του 

προγράμματος είναι να αναδείξει την ιδιαίτερη θέση των Εξαρχείων, ως πραγματικού και 

συμβολικού χώρου, στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας από το 1974 έως σήμερα. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Η παρουσίαση θα συνοδεύεται από πλούσιο εποπτικό υλικό 

και, μετά από μια σύντομη εισαγωγή-γνωριμία με τη γειτονιά των Εξαρχείων (χωρικά 

χαρακτηριστικά, ιστορικά κτήρια, σύντομη ιστορία), θα χωριστεί σε τρεις φάσεις:  

 1974-1985: Τα Εξάρχεια συγκροτούνται και παγιώνονται ως «περιθωριακός» χώρος που 

συμπυκνώνει ευρύτερους πολιτικούς και κοινωνικούς «κινδύνους» (αναρχισμός, ροκ 

υποκουλτούρες, ναρκωτικά). 

 1986-1995 και 1996-2004: Τα Εξάρχεια εντάσσονται σε μια γεωγραφία και οικονομία 

«εναλλακτικής» διασκέδασης, ενώ άλλες γειτονιές και πλατείες του κέντρου αίφνης 

μοιάζουν πιο «προβληματικές». 

 2005-σήμερα: Τα Εξάρχεια επανέρχονται ως «άβατο» με αποκορύφωμα τον «Δεκέμβρη 

2008», και δεν ξαναφεύγουν ποτέ από την επικαιρότητα. 

Μετά από την παρουσίαση της κάθε ενότητας, θα ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές 

με άξονα κάποιο σχετικό δημοσίευμα ή βίντεο. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να έρθουν σε επαφή με την ιστορία μιας γειτονιάς που οι νέοι συχνά προτιμούν ως τόπο 

διασκέδασης, πέρα από τους μύθους που την περιβάλλουν. 

 Να δώσουν ιστορικό και γεωγραφικό βάθος σε σημαντικά γεγονότα, όπως η εξέγερση 

αλλά και οι επετειακές πορείες του Πολυτεχνείου.  

 Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία μέσα από 

ένα θέμα ακόμα «ζωντανό» στην επικαιρότητα. 

 Με αφετηρία τα παραδείγματα του προγράμματος, να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν πιο 

κριτικά τον «ουδέτερο» δημοσιογραφικό και πολιτικό λόγο και έτσι να γίνουν πιο ενεργοί 

πολίτες.  

 

GENERATION Z: Η αισθητική των παιδιών του Millenium 

Ομάδα 40 - 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Φοίβος Παπαχατζής, Εικονογράφος 

 

Η κουλτούρα των εφήβων στο διάστημα των τελευταίων δεκαετιών έχει εξελιχθεί σε ένα 

πολύ ενδιαφέρον και ζωντανό κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού. Οι σημερινοί έφηβοι ήδη 

επηρεάζουν τον κόσμο των μεγάλων. Τί καθορίζει όμως τη νεανική κουλτούρα και πώς αυτή 

αλλάζει τη σύγχρονη και τη μελλοντική εικόνα του κόσμου μας? 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Παρουσίαση και ανάλυση με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων της εξέλιξης της 

εφηβικής κουλτούρας μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα (comics, videogames, μόδα, 

κλπ). 
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 Πώς η χρήση των νέων τεχνολογιών από τους εφήβους επηρεάζει αισθητικά την 

καθημερινότητά μας. 

 Στο τέλος τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και παίζουμε ένα κουίζ γνώσεων με θέμα την 

εικονογραφία της εφηβικής κουλτούρας. 

 

Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία με τους μηχανισμούς δημιουργίας και 

προβολής προτύπων και τάσεων (trends), η ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης και η 

συνειδητοποίηση της δύναμης και κατά συνέπεια της ευθύνης που έχει η εκάστοτε γενιά 

εφήβων στην συνδιαμόρφωση της αισθητικής (και όχι μόνο) του σήμερα και του αύριο. 

 

ΤΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ: ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Caillaux, Εικαστικός, Εμψυχώτρια 

 

Η τέχνη του Γκράφιτι και η πολιτικοποιημένη Τέχνη των τελευταίων δεκαετιών γίνεται 

αφορμή για να προβληματιστούμε πάνω  στη σύγχρονη κοινωνία και τις πολιτικές, 

ιδεολογικές και καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής μας. «Μια εικόνα, χίλιες λέξεις», πόσα 

συναισθήματα όμως αυτή γεννά στον θεατή; Και πόσα από αυτά τα «ενδόμυχα» 

συναισθήματα επηρεάζουν συνειδητά ή ασυνείδητα της σκέψεις του;   

Οι μεταξοτυπίες του Δημήτρη Περδικίδη, που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα Αικατερίνης 

Λασκαρίδη, μας δίνουν το έναυσμα να συζητήσουμε για τα σύμβολα που χρησιμοποιούν οι 

καλλιτέχνες στη Σύγχρονη Τέχνη και πώς αυτά συνδέονται άμεσα με την πολιτική συνθήκη 

της εποχής τους. 

Η επαναστατική ορμή και η ανάγκη για έκφραση και για επίδραση βγαίνει από τα στενά όρια 

του μουσείου και συναντάει τον δημόσιο χώρο μέσα από το Γκράφιτι. Τη δεκαετία του ̓80 οι 

δρόμοι της Αθηνάς και των μεγάλων πόλεων αρχίζουν να γεμίζουν χρώμα, ζωγραφιές, 

συνθήματα και tag.  

Πώς αυτές οι ζωγραφιές ή τα κείμενα στους τοίχους αποκτούν δύναμη, επιρροή και 

αναγνωρισιμότητα;  

Στο εργαστήριο αυτό θα κάνουμε μια βουτιά στα πιστεύω και τα ιδανικά μας και θα 

προσπαθήσουμε, με τον πιο άμεσο τρόπο, να τα αποτυπώσουμε πάνω στο χαρτί. Σκοπός δεν 

είναι να δημιουργήσουμε ένα μεγαλεπήβολο έργο πάνω σε κάποιο τοίχο, άλλα να 

πλησιάσουμε την ουσία και την τεχνική του Γκράφιτι και να ανακαλύψουμε πώς μπορεί να 

χωρέσει μια μεγάλη έννοια σε μια μόνο εικόνα ή σε μερικές μόνο λέξεις. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Λίγα λόγια για την ανάγκη του ανθρώπου για ελεύθερη έκφραση. 

    Προσέγγιση της Πολιτικής μέσα από την Τέχνη με παραδείγματα από το έργο του 

Περδικίδη και άλλων σύγχρονων καλλιτεχνών. 

  Συζήτηση γύρω από τα σύμβολα που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες στη Σύγχρονη Τέχνη 

και το Γκράφιτι. 

  Προβολή οπτικοακουστικού υλικού με γνωστά Γκράφιτι της Αθήνας 

  Ερωτήσεις που αφορούν το περιεχόμενο και τη μορφή των Γκράφιτι και ερωτήσεις που 

αναδεικνύουν την ανταπόκριση και την προσωπική άποψη των μαθητών. 
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  Ανάδειξη των κοινών σημείων του υλικού όπως οι αξίες των ανθρώπων, η ανάγκη για 

επιρροή και αναγνωρισιμότητα, καθώς και του στοιχείου της αντισυμβατικότητας. 

  Τα παιδιά γίνονται από θεατές, δημιουργοί με μια πρωτότυπη μέθοδο συνεργασίας  και 

ανταλλαγής απόψεων και ιδεών όπου ο ένας παρεμβαίνει, με σεβασμό, στο σχέδιο του 

άλλου.  

  Παρουσίαση των σχεδίων, συζήτηση πάνω σε αυτήν την εμπειρία και συσχέτιση με την 

πρακτική του Γκράφιτι στον δημόσιο χώρο. 

  Το κάθε παιδί φτιάχνει το δικό του stencil και αφήνει το αποτύπωμα του σε μια ομαδική 

ζωγραφιά που γίνεται για εμάς ο δικός μας εικονικός τοίχος. 

  Σύνοψη και αποχαιρετισμός με την παρότρυνση να προσχεδιάσουν σε χαρτί ομαδικά ή 

μεμονωμένα Γκράφιτι και να μας τα στείλουν. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Εξοικείωση των μαθητών με έννοιες, σύμβολα και μορφολογικά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη Τέχνη και το Γκράφιτι 

 Εξοικείωση με τη δημοσιοποίηση των ιδεών και αξιών τους και ανάπτυξη τής 

συναίσθησης της ευθύνης 

 Ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, της ικανότητας να ακούς τον συνομιλητή σου 

 Καλλιέργεια πνεύματος σεβασμού του άλλου και του διαφορετικού  

 Ανάπτυξη συνεργατικών και κριτικών δεξιοτήτων  

 Ανάπτυξη σχεδιαστικής ευχέρειας  

 Τόνωση ενσυναίσθησης 

 

Θ Ε Α Τ Ρ Ο  -  Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Α Γ Ω Γ Η  

 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Λουΐζα Αρκουμανέα, Κριτικός θεάτρου, Δραματολόγος 

 

Α’ μέρος: Η κοινωνιολογική διάσταση 

Ο δημόσιος ρόλος των γυναικών στη δημοκρατική Αθήνα ήταν εξαιρετικά περιορισμένος. Οι 

γυναίκες, μολονότι συμμετείχαν ενεργά σε ορισμένες θρησκευτικές εορτές και τελετές, δεν 

είχαν δικαίωμα λόγου ούτε στην Εκκλησία του Δήμου ούτε στα δικαστήρια. Ο «φυσικός» 

τόπος της γυναίκας ήταν ο οίκος, τα ενδότερα της οικογενειακής εστίας, μακριά από τα 

βλέμματα του κόσμου. Το να παρουσιασθεί μια γυναίκα σε δημόσιο χώρο και να λάβει τον 

λόγο, εκτός εάν επρόκειτο να το πράξει μέσα σε κάποιο αυστηρώς ελεγχόμενο θρησκευτικό 

πλαίσιο, συνιστούσε καταπάτηση του ρόλου της. 

 

Ο Επιτάφιος του Περικλή: ανάγνωση του σχετικού αποσπάσματος και συζήτηση με τους 

μαθητές. «Αν πρέπει να μιλήσω και για την αρετὴ των γυναικών που χήρεψαν, με λίγα λόγια 

προτροπής θα πω ό,τι χρειάζεται. Μη φανήτε κατώτερες απὸ την γυναικεία φύση σας. Αυτὸ 

είναι η μεγάλη σας δόξα καθὼς και το να μην ακούγεται τ’ όνομά σας μεταξύ των ανδρών, 

είτε για καλὸ είτε για κακό». Προσπάθεια ανάλυσης. Τι ισχύει σήμερα; Έχουν αλλάξει τα 
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πράγματα όσον αφορά τις γυναίκες; Υπάρχουν χώρες στον κόσμο όπου οι γυναίκες μένουν 

κλεισμένες στο σπίτι; 

 

Β’ μέρος: Η κυριαρχία του θηλυκού στο αρχαίο θέατρο  

Η αποθέωση της γυναίκας στο φαντασιακό των συγγραφέων και των θεατών της αρχαίας 

Αθήνας. Ενώ στην πραγματική ζωή, οι γυναίκες έμεναν κλεισμένες στον οίκο τους, στο 

θέατρο ελάμβαναν πρωταγωνιστικό ρόλο: Αντιγόνη, Ηλέκτρα, Ιφιγένεια, Μήδεια, 

Κλυταιμνήστρα, Εκάβη, Κασσάνδρα, Ιοκάστη, Άλκηστις, Ελένη κ.ά. 

Ανάγνωση και ανάλυση αποσπασμάτων από αρχαίες τραγωδίες, που παρουσιάζουν τρεις 

διαφορετικές εκδοχές της γυναίκας. Έμφαση δίνεται στη σχέση με τους άνδρες: συζύγους, 

αδελφούς, πατέρες. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ του Σοφοκλή: η γυναίκα-θρήνος και η σχέση της με τον αδελφό της, Ορέστη. 

Η Ηλέκτρα θρηνεί για τον σφαγιασμό του πατέρα της, για τη διεφθαρμένη μητέρα της, για 

την κακή μοίρα της. Φοράει κουρέλια, διατηρεί τα μαλλιά της κοντά, είναι αποκλεισμένη από 

το οικογενειακό τραπέζι, από τον γάμο και την τεκνοποιία και αναγκάζεται να παρακολουθεί 

τη μητέρα της να απολαμβάνει τους καρπούς της μοιχείας της και του εγκλήματός της. Η 

Ηλέκτρα γνωρίζει ότι ως γυναίκα δεν μπορεί να δράσει με πράξεις αλλά μόνο με λόγια. Ακόμη 

κι έτσι, όμως, οραματίζεται τον εαυτό της ως εκδικητή του θανάτου του πατέρα της, τον 

οποίο αρνείται επίμονα να ξεχάσει. Η συγκινητική επανένωση με τον Ορέστη στο Τρίτο 

Επεισόδιο και το σχέδιο εκδίκησης (προβολή αποσπάσματος από την Ηλέκτρα του Μιχάλη 

Κακογιάννη με την Ειρήνη Παππά). 

 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Σοφοκλή: η επαναστάτρια που ορθώνεται ενάντια στον βασιλιά 

Κρέοντα. Αψηφά τον νόμο του κράτους και ακολουθεί τον νόμο της καρδιάς. Παγκόσμιο 

σύμβολο αγάπης και αντίστασης, η Αντιγόνη αποφασίζει να θάψει τον νεκρό αδερφό της 

Πολυνείκη παρά την απαγόρευση που έχει θέσει ο βασιλιάς της Θήβας, Κρέοντας. Η 

σύγκρουση μεταξύ των δύο ηρώων αντικατοπτρίζει τη διαμάχη μεταξύ των γραπτών και 

άγραφων νόμων που συνιστά τον πυρήνα του έργου. Η Αντιγόνη εκτελεί το ιερό καθήκον της 

απέναντι στο αγαπημένο της πρόσωπο και οδεύει ηρωικά προς τον θάνατο. Η περίφημη 

αντιπαράθεση με τον Κρέοντα στο Δεύτερο Επεισόδιο (στ. 384–581) 

 

ΜΗΔΕΙΑ του Ευριπίδη: η προδομένη σύζυγος και η μάνα-τέρας. Γυναίκα πληγωμένη, 

εγκαταλελειμμένη, η Μήδεια βλέπει όλες τις θυσίες που έκανε για χάρη του Ιάσονα να 

αποδεικνύονται μάταιες. Συνδέεται με υπερφυσικές δυνάμεις, χαρακτηρίζεται εκδικήτρια, 

Ερινύα, Σκύλλα αλλά και μίασμα, πηγή θεόσταλτων δεινών. Υπερβαίνει το γυναικείο φύλο, 

συνθλίβει το μητρικό ένστικτο, άγριο θηρίο, στοιχειό της φύσης, λαίλαπα που έρχεται να 

διαλύσει κάθε ηθικό και κοινωνικό δεσμό και μετά να απογειωθεί με το άρμα του Ήλιου. Γιατί 

οδηγείται η Μήδεια στην παιδοκτονία; Πώς μπορεί μια μητέρα να σκοτώσει τα ίδια τα παιδιά 

της; Συμβαίνει αυτό στην πραγματική ζωή; 
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ΚΛΟΟΥΝ - Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγητής: Ηλίας Κουνέλας, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης 

 

Θα έδινες την ζωή σου για κάτι που ξέρεις από την αρχή πως δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ; 

Ένας Κλόουν θα την έδινε ! 

Ηλίας Κουνέλας, «Το Εγχειρίδιο ενός καλού Κλόουν», Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο 

 

Κλόουν – Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ απευθύνεται σε μαθητές β 

και γ Λυκείου, που βρίσκονται προ των πυλών της μεγάλης τους απόφασης για το «τι θα 

γίνουν, επιτέλους, όταν μεγαλώσουν;». Απευθύνεται σε όλους όσοι είναι εγκλωβισμένοι 

ανάμεσα στις επιθυμίες των γονιών τους, αλλά το ίδιο έντονα απευθύνεται και σ' εκείνους που 

είναι ήδη πεπεισμένοι και γεμάτοι αυτοπεποίθηση έχουν προαποφασίσει “ τι θα γίνουν όταν 

μεγαλώσουν”.. Αποκαλύπτει μια διαφορετική αφήγηση από αυτήν που οι περισσότεροι 

φαντάζουμε για έναν αποτυχημένο άνθρωπο και δίνει την δυνατότητα μιας ανανεωμένης 

ματιάς γύρω από το πώς μπορούμε να αφουγκραστούμε αυτό που πραγματικά είμαστε, ποιες 

είναι οι πραγματικές μας φιλοδοξίες και τι τελικά έχει μεγαλύτερη σημασία, μια λαμπρή 

καριέρα ή το να είναι ο κάθε άνθρωπος συνυπεύθυνος για τον άλλον. 

 

ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ 90΄ ΛΕΠΤΩΝ, μέσα από την κοσμοαντίληψη του Κλόουν, επιδιώκουμε να 

συνθέσουμε και να αφηγηθούμε παράλληλα από κοινού, τη βιογραφία ενός επιτυχημένου και 

ενός αποτυχημένου ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια της σύνθεσης και της αφήγησης, 

προκύπτουν διάφορα ηθικά διλήμματα και πρακτικά εμπόδια, αφού κατά τη ρήση της 

Μαργαρίτας Καραπάνου «η ζωή είναι αγρίως απίθανη». Η αφήγηση μοιραία αποτυγχάνει. 

Κάποια στιγμή οι ιστορίες των δύο προσώπων συμπίπτουν. Η φαντασία όμως μας κρατάει 

ζωντανούς. Τελικά τα πρόσωπα συναντιούνται και συρρικνώνονται σε ένα μοναδικό 

πρόσωπο. Στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου. 

Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, γίνεται η αγαπημένη ιστορία όλων 

μας, αφού εξάπτει και μεταφέρει τη φαντασία στις πιο απίθανες εκδοχές της ζωής, που η 

ανοικειότητά τους, ξαφνικά μας γίνεται οικεία και την αποδεχόμαστε. Ο κλόουν είναι μια 

δυνατότητα. 

 

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ, Η ΑΓΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΜΥΘ'ΙΑ ΤΟΥ ΚΛΟΟΥΝ, μας φανερώνει έναν κόσμο που 

ανατρέπει τα ταμπού, τις έτοιμες σκεπτομορφές και τις κοινωνικές προκαταλήψεις. Δίνει 

υπέρτατη αξία σε κάθε παρούσα στιγμή, μετατρέποντάς την σε ζωντανή εμπειρία. Δίνει στον 

καθένα τη δυνατότητα να αντιληφθεί ότι ποτέ πριν από αυτόν, σε όλη την ιστορία της 

ανθρωπότητας, αλλά ούτε και μετά, υπήρξε ή θα υπάρξει, άνθρωπος στον κόσμο ίδιος με 

αυτόν. Ο Κλόουν μας βοηθάει να αναλάβουμε και να υπερασπιστούμε την μοναδικότητά μας 

και να στραφούμε στα αληθινά μας χαρίσματα, με τα οποία θα μπορέσουμε να 

εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους άλλους. Απενοχοποιεί την αποτυχία και 

δίνει νόημα στην αξία της ζωής, πέρα από οποιοδήποτε προσωπικό 

συμφέρον. 
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Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΜΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΟΟΥΝ, δεν θα έχει πάρει μια έτοιμη 

απάντηση. Θα έχει όμως ενεργοποιήσει μέσα του μια δημιουργική απορία για το τι 

ονειρεύεται, για το τι αξίζει και για το πώς μπορεί και ο ίδιος να συμμετάσχει, όπως θα έλεγε ο 

Andrei Tarkovski, στη δημιουργία της ανθρωπότητας. Η εμπειρία του Κλόουν θα τον 

παρακινήσει να παρατηρήσει τον κόσμο και τη σχέση του με αυτόν από την αντίθετη πλευρά 

του φόβου. Θα του αποκαλύψει πώς να διεκδικήσει ένα αμφισβητούμενο πλεονέκτημα. Θα 

του φανερώσει μία καλή αφήγηση για την ίδια τη ζωή και χωρίς να το καταλάβει, θα αρχίσει 

να παίρνει λιγότερο σοβαρά τον εαυτό του. Θα νιώσει για λίγο, παρά τις δυσκολίες και την 

αφόρητη πίεση μιας κοινωνίας που μετράει, ζυγίζει και θέλει διαρκώς να διακρίνεσαι, ότι η 

ζωή είναι μπροστά του και όλα είναι δυνατά. 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγητές: Θόδωρος Γραμματάς, Καθηγητής Θεατρολογίας ΕΚΠΑ 

                  Στράτος Καπότης, Δρ. Εκπαίδευσης φυσικών επιστημών & ψηφιακών                

       εκπαιδευτικών τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

       Γιώργος Κουτρομάνος, Δρ. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας            

       στην Εκπαίδευση, PhD 

       Ρεβέκκα Γιαννάκη, MSc Θέατρο και Εκπαίδευση ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες 

για την ανάπτυξη της θεατρικής δημιουργίας από τους μαθητές, οι οποίοι  μπορούν να 

έρθουν σε επαφή με το θέατρο και το ψηφιακό δράμα κάνοντας χρήση της τεχνολογίας 

(διαδίκτυο, φωτογραφική μηχανή, κάμερα, κινητά, υπολογιστές, tablets) και την αξιοποίηση  

ψηφιακών εκπαιδευτικών  εφαρμογών  επαυξημένης πραγματικότητας, από τις οποίες  

παροτρύνονται να αντλήσουν πληροφορίες, με σκοπό να εκφραστούν και να δημιουργήσουν 

πάνω σε ένα θέμα που θα τους έχει δοθεί. Μέσω πολύμορφης αναπαράστασης της 

πληροφορίας, οι μαθητές δημιουργούν θεατρικά έργα, καταγράφουν τις νοητικές και 

εκφραστικές διαδρομές τους, τις αναλύουν και προβληματίζονται για τις επιλογές των ίδιων ,  

αλλά και των συμμαθητών τους. 

 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εκτός από την εξοικείωση των μαθητών με τις 

αρχές και τις τεχνικές του δράματος και του θεάτρου, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα 

κατάλληλο περιβάλλον δράσης και μάθησης, αξιοποιώντας τα προϊόντα της σύγχρονης 

τεχνολογίας δια του ρόλου και της ψευδαίσθησης από τη μια, της εικονικής και  επαυξημένης 

πραγματικότητας από την άλλη. Στοχεύει επιπλέον να προκαλέσει την ενσυναίσθηση και 

αντίστοιχα την κατανόηση των σκέψεων, ιδεών και συναισθημάτων του άλλου δια του 

ρόλου που αναλαμβάνεται κάθε φορά από το δρον υποκείμενο (ηθοποιό - χρήστη) της 

σύγχρονης τεχνολογίας.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

 να εξοικειωθούν οι μαθητές με την παρουσία και την αξιοποίηση της σύγχρονης 

τεχνολογίας στο θέατρο 
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 να κατανοηθούν οι δυνατότητες του ψηφιακού δράματος και ο ρόλος που μπορεί αυτό 

να διαδραματίσει στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 να αλλάξει η στάση του παθητικού δέκτη, που συνήθως έχει ο θεατής και να μετατραπεί 

σε ενεργητικό συμμέτοχο στην παραγωγή του νοήματος 

 να προκληθεί η διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση, η νοητική και συγκινησιακή 

ενεργοποίηση όσων συμμετέχουν στη δράση  

 μέσω του αναστοχασμού, οι δρώντες-μαθητές να μπορέσουν να αναζητήσουν τα αίτια 

που τους οδήγησαν στις επιλογές της συγκεκριμένης θεατρικής τους έκφρασης 

 να διαπιστωθεί  πώς και γιατί με τους ίδιους προβληματισμούς και τα ίδια ερεθίσματα 

προκύπτει μια διαφορετική αντιμετώπιση του ίδιου θέματος και αντίστοιχα ένας 

διαφορετικός τρόπος έκφρασης 

 να αναπτυχθεί ένας γόνιμος πολιτισμικός διάλογος του παρόντος με το παρελθόν και να 

καταδειχθεί η επικαιρότητα και  ο μετασχηματισμός των μηνυμάτων και αξιών που 

εκπορεύονται ως προς τη συνείδηση του σύγχρονου νεανικού κοινού 

 

ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!  Τα έμφυλα στερεότυπα που συνοδεύουν το 

επάγγελμα και η διερεύνησή τους μέσα από θεατρικές δραστηριότητες 

(Β΄ + Γ΄ τάξεις) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγητής: Μενέλαος Καραντζάς, Θεατρολόγος, Σκηνοθέτης 

 

Τα έμφυλα στερεότυπα είναι οι απλουστευμένες και γενικευτικές αντιλήψεις για τα φύλα, 

αφορούν τα χαρακτηριστικά τους, τις διαφορές τους και τους ρόλους τους. Αποκτώνται και 

παγιώνονται σε νεαρή ηλικία, και διαμορφώνονται μέσα από ερεθίσματα που προέρχονται 

τόσο από τις κοινωνικές συναστροφές όσο και από το οικογενειακό περιβάλλον. Το 

επάγγελμα αποτελεί ένα πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας που συνοδεύεται από 

ισχυρά έμφυλα στερεότυπα που φτάνουν μέχρι τον «παραδοσιακό» διαχωρισμό των 

επαγγελματικών απασχολήσεων σε αντρικές και γυναικείες. Επιπλέον, σε άλλες μορφές 

απασχόλησης (οικιακές εργασίες, χόμπι, αθλήματα κ.τ.λ.) αποδίδονται επίσης έμφυλα 

στερεότυπα που διατηρούνται και αναπαράγονται για ποικίλους κοινωνικο-οικονομικούς 

λόγους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην αναγνώριση της παρουσίας των 

έμφυλων στερεοτύπων που συνοδεύουν τις επαγγελματικές και άλλες απασχολήσεις, την 

εξέταση της έντασης και του βάθους των στερεοτύπων αυτών, και την αποδόμησή τους μέσα 

από θεατρικές δραστηριότητες και τεχνικές του θεάτρου της επινόησης. 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρήση θεατρικών δραστηριοτήτων και τεχνικών για τον 

εντοπισμό, τον σχολιασμό και τη διαχείριση των έμφυλων στερεοτύπων που συνοδεύουν τις 

επαγγελματικές και άλλες απασχολήσεις. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Το πρόγραμμα απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε ποικίλες δραστηριότητες 

θεατρικής μορφής. Ενδεικτικά αναφέρονται τα θεατρικά παιχνίδια και οι ασκήσεις, οι 

αυτοσχεδιασμοί, οι ανοιχτές και οι κατευθυνόμενες συζητήσεις και η δραματοποίηση 

λογοτεχνικού κειμένου. 

 Οι μαθητές καλούνται να προτείνουν ατομικά και να συνεργαστούν ομαδικά για την 
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εκτέλεση και παρουσίαση δράσεων με μικρή έως μέτρια σωματική δραστηριότητα, να 

καταγράψουν προσωπικές απόψεις και να συζητήσουν απόψεις άλλων, καθώς και να 

επινοήσουν μορφές δραματοποίησης αναλαμβάνοντας ρόλους και οργανώνοντας την 

παρουσίαση. Οι δράσεις που γίνονται είναι ατομικές, σε ζευγάρια και σε ομάδες και 

περιλαμβάνουν τόσο την έκφραση της προσωπικής γνώμης όσο και τη διαμόρφωση 

ομαδικών κρίσεων και απόψεων. 

 Στο πρόγραμμα χρησιμοποιείται το ποίημα Η μακιγιέζ του Γιάννη Κοντού, το οποίο οι 

μαθητές παίρνουν ως αφορμή για δραματοποίηση και συζήτηση πάνω στα έμφυλα 

στερεότυπα που συνοδεύουν τα επαγγέλματα των δύο προσώπων του ποιήματος: της 

ηθοποιού και της μακιγιέζ. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Κατανόηση της έννοιας του έμφυλου στερεότυπου. 

 Αναζήτηση και αναγνώριση των έμφυλων στερεοτύπων που συνοδεύουν τα 

επαγγέλματα. 

 Προσδιορισμός των επιδράσεων που έχουν η οικογένεια, το σχολείο, ο κοινωνικός 

περίγυρος και τα ΜΜΕ στη διαμόρφωση και την αναπαραγωγή των στερεοτύπων. 

 Έλεγχος για το αν τα στερεότυπα επηρεάζουν την επιλογή επαγγέλματος. 

 Επισήμανση της έλλειψης συσχέτισης μεταξύ των έμφυλων στερεοτύπων και του 

σεξουαλικού προσανατολισμού. 

 Αποδόμηση και αναθεώρηση των έμφυλων στερεοτύπων που συνοδεύουν τα 

επαγγέλματα και άλλες μορφές απασχόλησης. 

 Διατήρηση και επέκταση της συζήτησης σε άλλα έμφυλα στερεότυπα. 

 

Δραστηριότητες 

 Παιχνίδι γεωγραφικού χάρτη (γέννηση, εργασία πατέρα, εργασία μητέρας). 

 Παιχνίδι παντομίμας «Τι δουλειά κάνεις;». 

 Μετακίνηση από το «συμφωνώ» στο «διαφωνώ» κατά το άκουσμα συγκεκριμένων 

φράσεων. 

 Καταγραφή επαγγελμάτων και διαχωρισμός σε αντρικά και γυναικεία  

 Κατασκευή της γραμμής ζωής ενός άντρα και μιας γυναίκας. 

 Άσκηση «Ποιος είμαι / Τι θέλω» (γράψιμο σε καρτέλες, συζήτηση). 

 Άσκηση καταγραφής τριών στοιχείων που είναι χαρακτηριστικά για κάθε επάγγελμα που 

δίνεται σε κάθε μαθητή (καρτέλες, παρουσίαση, συζήτηση). 

 Άσκηση περπατήματος και στάσης με διαφορετικό κέντρο κάθε φορά, εφαρμογή σε 

επαγγέλματα και έλεγχος αν υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το φύλο. 

 Παιχνίδι παντομίμας «Συμπληρώστε την εικόνα». 

 Άσκηση «Hot seat» όπου οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους επαγγελματία και 

«ανακρίνονται» κυρίως για την αγορά εργασίας. 

 Αυτοσχεδιαμός σε ζευγάρια: 2 επαγγέλματα και 1 συνθήκη (σε κάρτες). 

 Επινόηση διαφημιστικών για διαφορετικά προϊόντα που σχετίζονται με δουλειές του 

σπιτιού, αθλήματα, παιχνίδια. 

 Συζήτηση για το ποίημα Η μακιγιέζ και για τα θεατρικά επαγγέλματα γενικότερα. 

 Δραματοποίηση του ποιήματος με αλλαγές των φύλων των προσώπων του ποιήματος. 
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ΚΑΤΙ ΠΑΛΙΟ, ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ: ΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  

(Β΄ τάξη) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγήτρια: Σίσσυ Παπαθανασίου, Ιστορικός πολιτισμού, Σκηνοθέτις  

 

Με αφετηρία τον μύθο της Αντιγόνης και τις λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές μεταγραφές του, 

οι μαθητές θα ταξιδέψουν σε διάφορες ιστορικές περιόδους και θα μυηθούν στην έννοια της 

εν τω χρόνω χρήσης, μετάπλασης και μεταποίησης του μυθολογικού υλικού για πρωτότυπη 

καλλιτεχνική δημιουργία σε διάφορες μορφές τέχνης. Έμφαση θα δοθεί στη βιωματική 

συμμετοχή και στη συγγραφή ενός μικρού σεναρίου εμπνευσμένου από την Αντιγόνη.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Θεωρητικό μέρος 

 Σύντομη παρουσίαση των εννοιών μύθος, λογοτεχνική μεταγραφή και καλλιτεχνική 

δημιουργία.  

 Συνοπτική αναφορά στην ιστορική διαδρομή του μύθου της Αντιγόνης ανά εποχή και 

μορφή τέχνης. Επικέντρωση σε συγκεκριμένα καλλιτεχνικά έργα, είδη γραφής και κώδικες 

ανά είδος. Θεατρικό κείμενο-Κινηματογραφικό σενάριο: Έμφαση στα διαλογικά μέρη, στις 

μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές.  

Εξέλιξη του προγράμματος: Πρακτικό μέρος 

 Θα παρουσιάζεται οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, μουσικές). 

 Οι μαθητές θα επεμβαίνουν στην παρουσίαση με ταυτόχρονη ανάγνωση/αφήγηση 

επιλεγμένων αποσπασμάτων από έργα.  

 Στη συνέχεια θα τους ζητείται να χωριστούν σε ομάδες και να προτείνουν, ανά ομάδα, 

υλικό αναφοράς γνωσιακό, πραγματολογικό κείμενο, εικόνα, μουσική - αλλά και 

βιωματικό σε σχέση με τον μύθο.  

 Από το προσφερόμενο υλικό, θα επιλέγεται μία θεματική ενότητα και με άξονα αυτή τη 

θεματική, θα ζητείται από τους συμμετέχοντες να γράψουν ανά ομάδα ένα μικρό σενάριο 

έως μία σελίδα και μια συνοδευτική μικρή παρουσίαση που θα τοποθετεί τον διάλογο 

στον χώρο και στον χρόνο. 

 Με την ολοκλήρωση της συγγραφής, θα γίνεται παρουσίαση των σεναρίων και συζήτηση. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Πρόσληψη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ως πηγή ανεξάντλητης έμπνευσης για την 

καλλιτεχνική και δημιουργική έκφραση ανά τους αιώνες.  

 Καλλιέργεια άμεσης μη φοβικής σχέσης των μαθητών με την αρχαία ελληνική πραγματεία 

και την παγκόσμια λογοτεχνική και καλλιτεχνική παραγωγή.  

 Συνειδητοποίηση της άμεσης αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στον καλλιτέχνη, το 

καλλιτεχνικό έργο και την εποχή του. 

 Απελευθέρωση των δημιουργικών δυνατοτήτων των νέων, στην απόκτηση κριτικής 

σκέψης και στη δημιουργία «επαρκών θεατών». 

 Κατανόηση των εννοιών «προφορικότητα» και «πυκνότητα» και στην επίγνωση του 

διαφορετικού ρόλου που έχουν στην τέχνη και την καθημερινή ζωή, αντίστοιχα. 

 Εξοικείωση των μαθητών με τις ιδιαιτερότητες του διαλόγου ανά μορφή τέχνης και την 

εισαγωγή τους στην τέχνη του κινηματογράφου. 
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Η συγγραφή σεναρίου διευκολύνει και διευκολύνεται από όλα τα παραπάνω: είναι ένα 

«τεχνικό» κείμενο με συγκεκριμένους κανόνες και μοτίβα, που καταγράφει τους διαλόγους 

των ηρώων, τους ήχους, τη μουσική και τους χώρους όπου όλα συμβαίνουν, αλλά η 

συγγραφή του δεν απαιτεί ιδιαίτερες λογοτεχνικές ή άλλου είδους ειδικές ικανότητες. Έτσι, οι 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μαθητές «απενοχοποιούνται» από το βάρος του ταλέντου και 

μαθαίνουν να αφήνονται στην απόλαυση της συμμετοχής και στη δημιουργία. Εξασκούνται 

ταυτόχρονα στην ομαδικότητα και στη γραφή, εμβαθύνουν στην ιστορία και έρχονται σε 

επαφή με τη συγκριτική λογοτεχνία και την κοινωνική ανθρωπολογία.  

 

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  

 

ΑΠΟ ΤΟΝ  MOZART ΣΤΗ LADY GAGA 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Αλλέγρη Βουλγαράκη, Μουσικολόγος 

 

 Η μουσική που ακούμε σήμερα μήπως έχει μια σύνδεση με το παρελθόν που δεν την 

έχουμε ποτέ σκεφθεί; 

 Πώς συνδέεται το heavy metal με την κλασική μουσική και η rap με τον Όμηρο; 

 Τι κοινό έχουν ο Bob Dylan και ο Αλκίνοος Ιωαννίδης με την Ακριτική μουσική και τους 

τροβαδούρους της Αναγεννησιακής Γαλλίας; 

 Η σύγχρονη pop δανείζεται ή αντιγράφει και από πού; 

 Αν υπήρχε Spotify και Shazam τον 18o αιώνα, τι θα έπαιζαν; 

 Τα τραγούδια που μιλούν για αγάπη, το συμφωνικό rock, η χορευτική και η ηλεκτρονική 

μουσική, τα boy bands  και οι χορωδίες δεν ξεπήδησαν ξαφνικά, έχουν «παππούδες» στο 

βάθος του χρόνου.  

 

Σ’ αυτό το πρόγραμμα  θα ανακαλύψουμε προελεύσεις και δεσμούς της σημερινής ελληνικής 

και διεθνούς μουσικής με παλαιότερα είδη και εποχές. Γιατί η μουσική είναι μία και τα πολλά 

της πρόσωπα δεν χάνονται στους αιώνες, μόνο μετεξελίσσονται και γίνονται καινούργια 

καθώς η ιστορία συνεχίζει να γράφεται. 

 

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  –  Μ Ε Σ Α   

 

Η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΙΛΕΡ 

Κατανάλωση & μελέτη αναπαραστάσεων τρόμου  

Ομάδα 40 – 50  μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγήτρια: Δρ. Δέσποινα Χρονάκη, Τμ. Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ 

(Επιστημονική Συνεργάτιδα) & ΠΜΣ Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές, ΕΑΠ (Επιστημονική 

Συνεργάτιδα) 

 

Οι περισσότεροι από εμάς έχουν δει ή βλέπουν θρίλερ και ταινίες τρόμου. Πολλοί από μας τις 

βλέπουμε ή τις είδαμε όταν ήμασταν μικροί ακριβώς για να φοβηθούμε, και αυτό είναι 
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περίεργο αλλά και μέρος της διασκέδασης. Γιατί μας αρέσει να βλέπουμε θρίλερ είτε ως 

παιδιά είτε ως ενήλικες; Γιατί ο φόβος είναι –τελικά– διασκεδαστικός; Υπάρχει μια μεγάλη 

συζήτηση τόσο σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου (π.χ. στα ΜΜΕ), όσο και σε επίπεδο 

ακαδημαϊκού διαλόγου, για τους λόγους που τα παιδιά δεν θα έπρεπε να βλέπουν βία, ταινίες 

τρόμου ή θρίλερ και κυρίως για τις ενδεχόμενες «επιδράσεις» στην ανάπτυξη, συμπεριφορά ή 

τις αντιλήψεις τους για τη βία. Παρά ταύτα, κομμάτι του ακαδημαϊκού διαλόγου, που αντλεί 

από την παράδοση των Πολιτισμικών Σπουδών, μελετάει το θέμα μέσα από διαφορετική 

σκοπιά. 

Οι ερευνητές Μέσων που ανήκουν στην παράδοση των Πολιτισμικών Σπουδών, μελετούν 

συστηματικά το θέμα τα τελευταία είκοσι χρόνια, καταγράφοντας και αναλύοντας το πώς 

κατασκευάζεται η αφήγηση του θρίλερ ή της βίας μέσα από συγκεκριμένους πολιτισμικούς 

κώδικες, και πώς τα ακροατήρια χρησιμοποιούν αυτούς τους κώδικες για να την 

ερμηνεύσουν. Μελετούν τους τρόπους με τους οποίους προσλαμβάνουν διαφορετικά 

ακροατήρια το κείμενο αυτό μιλώντας με ακροατήρια για τους λόγους που τους αρέσουν ή 

όχι θρίλερ ή ταινίες τρόμου, για το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα καταναλώνουν, καθώς και για 

τους τρόπους με τους οποίους ερμηνεύουν αυτό που βλέπουν. Μέσα από τους τρόπους που 

μιλούν για τα θρίλερ ή τις ταινίες τρόμου, τα ακροατήρια αναπτύσσουν μορφές 

επικοινωνιακού αλφαβητισμού, χρήσιμες για το πώς αντιλαμβάνονται και κατασκευάζουν 

τον κόσμο γύρω τους.  

Οι μαθητές θα συζητήσουν με την εισηγήτρια για το αν έχουν δει ταινίες τρόμου και ποιες, αν 

τους αρέσουν ή όχι και γιατί, και πώς τις ερμηνεύουν. Επίσης, θα συζητήσουν τις δικές τους 

αντιλήψεις για το θέμα σε σχέση και με τις κυρίαρχες αντιλήψεις στο δημόσιο διάλογο για τα 

κείμενα τρόμου. Με αφορμή αυτά τα παραδείγματα, η εισηγήτρια θα εξηγήσει την 

πολιτισμική προσέγγιση στον τρόμο και τις αναπαραστάσεις βίας, στηριζόμενη σε ιστορικά, 

κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία, καθώς και τους τρόπους που οι ερευνητές Μέσων 

μελετούν το θέμα.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Ο τρόπος μελέτης των ακροατηρίων σε σχέση με τη βία και τον 

τρόμο στις Σπουδές Μέσων είναι ένα αντικείμενο άγνωστο στο ευρύ κοινό. Μέσα από το 

πρόγραμμα αυτό ενημερώνονται οι μαθητές για το πόσο σημαντικό είναι να μελετάμε τους 

διαφορετικούς τρόπους που τα ακροατήρια προσλαμβάνουν και ερμηνεύουν 

αναπαραστάσεις όπως το θρίλερ χωρίς να εμπλεκόμαστε σε μια διαρκή συζήτηση για τις 

πιθανές τους επιδράσεις σε αυτά, προσεγγίζοντας ερωτήματα όπως τα παρακάτω: 

 Τι αρέσει σε διαφορετικά ακροατήρια στις αναπαραστάσεις βίας και τρόμου και τι όχι; 

 Γιατί αρέσει στα παιδιά να βλέπουν θρίλερ;  

 Γιατί ο φόβος είναι πολλές φορές διασκεδαστικός; 

 Πώς μιλάνε τα ακροατήρια για τα θρίλερ και τις ταινίες τρόμου; Ποιους πολιτισμικούς 

κώδικες χρησιμοποιούν στη διαδικασία αυτή; 

 Πώς καταγράφεται στην έρευνα η μελέτη των ακροατηρίων δημοφιλούς κουλτούρας; 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να εμπλακούν οι μαθητές σε ένα δημιουργικό διάλογο για το θέμα της πρόσληψης 

αναπαραστάσεων βίας και τρόμου από παιδιά που εγείρει αντικρουόμενες απόψεις και 

είναι πάντα επίκαιρο. 
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 Να αποκτήσουν στοιχειωδώς μια εικόνα για τους λόγους που τα ακροατήρια έχουν 

μεγάλο ενδιαφέρον στην έρευνα της δημοφιλούς κουλτούρας, και ειδικά όσον αφορά 

αναπαραστάσεις τρόμου ή βίας. 

 Να εξοικειωθούν γύρω από τη μελέτη της πρόσληψης ευαίσθητων ή συγκρουσιακών 

αναπαραστάσεων, για τη μελέτη του επικοινωνιακού αλφαβητισμού και για τον τρόπο 

κατασκευής αυτών των κειμένων.   

 

GAME OF THRONES ‘Η VIKINGS; Η μελέτη των ακροατηρίων  

Ομάδα 40 – 50  μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγήτρια: Δρ. Δέσποινα Χρονάκη, Τμ. Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ 

(Επιστημονική Συνεργάτιδα) & ΠΜΣ Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές, ΕΑΠ (Επιστημονική 

Συνεργάτιδα) 

 

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η παραγωγή και παρακολούθηση 

δημοφιλών αμερικάνικων κυρίως σειρών (Game of Thrones, Glee, Vikings, Vampire Diaries, 

Arrow, Legion). Οι τεχνικές παραγωγής, η σκηνοθεσία η αισθητική και η επιλογή των 

ηθοποιών ενθουσιάζουν τα ακροατήρια διατηρώντας το ενδιαφέρον τους και εγείροντας 

πολλές και σημαντικές συζητήσεις για τις αναπαραστάσεις που ενσωματώνουν (αφήγηση της 

πραγματικότητας, στερεότυπα, φαντασία). Γιατί μας αρέσει να βλέπουμε τέτοιες σειρές όμως; 

Τί μπορεί να μαθαίνει κανείς για τη δυτική ή άλλες κουλτούρες από αφηγήσεις με ιστορικά, 

πολιτικά ή κοινωνικά στοιχεία;  

Οι ερευνητές Μέσων που ανήκουν στην παράδοση των Πολιτισμικών Σπουδών μελετούν 

συστηματικά το θέμα των ακροατηρίων τηλεοπτικών σειρών εδώ και 60 χρόνια 

καταγράφοντας και αναλύοντας ποιες αφηγήσεις ενσωματώνουν οι διάφορες τηλεοπτικές 

παραγωγές και το πώς τα ακροατήρια χρησιμοποιούν διάφορους πολιτισμικούς κώδικες για 

να τις ερμηνεύσουν. Οι ερευνητές μελετούν τις απόψεις και τις αντιλήψεις διαφορετικών 

ακροατηρίων (π.χ. παιδιών, ενηλίκων, ανδρών, γυναικών) για την αισθητική αυτών των 

κειμένων, για την πλοκή, τους χαρακτήρες και τους τρόπους που οι δημιουργοί περιγράφουν 

άλλες εποχές ή κουλτούρες.  

 

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα έχει την εξής δομή: οι μαθητές θα συζητήσουν για τις 

αγαπημένες τους σειρές και τις δικές τους αντιλήψεις για το θέμα σε σχέση με τις κυρίαρχες 

αντιλήψεις στον δημόσιο διάλογον και για το τι πληροφορίες κοινωνικής, ιστορικής, 

πολιτικής ή πολιτισμικής φύσης συλλέγουν όταν τις παρακολουθούν. Οι μαθητές θα 

συμμετάσχουν στη διαδικασία χωρισμένοι σε ομάδες και θα εργαστούν ομαδικά για να 

εξοικειωθούν με τους τρόπους που η πρόσληψη των σειρών αυτών από τα ακροατήρια 

μελετάται μέσα στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής έρευνας. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Ο τρόπος μελέτης των ακροατηρίων σε σχέση με κείμενα 

δημοφιλούς κουλτούρας (σειρές) στις Σπουδές Μέσων είναι ένα αντικείμενο άγνωστο στο 

ευρύ κοινό. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό ενημερώνονται οι μαθητές για το πόσο σημαντικό 

είναι να μελετάμε τους διαφορετικούς τρόπους που τα ακροατήρια προσλαμβάνουν και 

ερμηνεύουν διαφορετικές αφηγήσεις χωρίς να εμπλεκόμαστε σε μια διαρκή συζήτηση για τις 

πιθανές τους επιδράσεις στους θεατές, προσεγγίζοντας ερωτήματα όπως τα παρακάτω: 
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 Τι αρέσει σε διαφορετικά ακροατήρια στις δημοφιλείς ξένες τηλεοπτικές σειρές; 

 Τι πληροφορίες μπορεί κάποιος να συλλέγει από τέτοιες αφηγήσεις για τη δική του ή 

άλλες κουλτούρες;  

 Πώς μιλούν τα ακροατήρια για τις σειρές που τους αρέσουν ή δεν τους αρέσουν; Και 

ποιους πολιτισμικούς κώδικες χρησιμοποιούν στη διαδικασία αυτή; 

 Πώς καταγράφεται στην έρευνα η μελέτη των ακροατηρίων δημοφιλούς κουλτούρας; 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να εμπλακούν οι μαθητές σε ένα δημιουργικό διάλογο για το θέμα της πρόσληψης 

δημοφιλών αναπαραστάσεων που εγείρει αντικρουόμενες απόψεις και είναι πάντα 

επίκαιρο 

 Να αποκτήσουν στοιχειωδώς μια εικόνα για τους λόγους που τα ακροατήρια έχουν 

μεγάλο ενδιαφέρον στην έρευνα της δημοφιλούς κουλτούρας  

 Να εξοικειωθούν με την ακαδημαϊκή έρευνα γύρω από τη μελέτη της πρόσληψης 

ευαίσθητων ή συγκρουσιακών αναπαραστάσεων, για τη μελέτη του επικοινωνιακού 

αλφαβητισμού και για τον τρόπο κατασκευής αυτών των κειμένων.   

 

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ FAKE NEWS  

Ομάδα 40 – 60  μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγητής: Σωτήρης Δανέζης, Δημοσιογράφος  

 

Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς μια αληθινή από μια κατασκευασμένη είδηση μέσα στον 

καθημερινό καταιγισμό πληροφοριών, ρεπορτάζ και αναλύσεων; Τι συμβαίνει όταν το 

απόλυτο ψέμα γίνεται viral και εμφανίζεται ξαφνικά στο κινητό ή στον υπολογιστή μας ως η 

απόλυτη αλήθεια;  

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, ψηφιακές ενημερωτικές πλατφόρμες, 

υπηρεσίες προβολής-επικοινωνίας και social media, μπορούν να κατασκευάσουν εξ 

ολοκλήρου μια νέα πραγματικότητα, να αλλοιώσουν οφθαλμοφανείς αλήθειες και στοιχεία, 

να διαμορφώσουν συνειδήσεις και να χειραγωγήσουν συναισθήματα με τόσο μεγάλη 

διεισδυτικότητα και επιτυχία. Ήδη σε κάποια γωνιά του πλανήτη εκλέγουν …πρόεδρο! 

 Γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντική είναι η αξία της αντικειμενικής ενημέρωσης και της 

πολυφωνίας, ως δομικά στοιχεία της δημοκρατίας. Αντιλαμβανόμαστε όμως τους κινδύνους 

που κρύβουν οι σύγχρονοι ψηφιακοί μηχανισμοί παραπληροφόρησης; Τι πρέπει να 

προσέχουμε όταν γινόμαστε αποδέκτες μιας είδησης στα social media; Ποιος πρέπει να είναι 

σήμερα ο ρόλος των δημοσιογράφων;  Σε μια εποχή που φουντώνει ο «πόλεμος της 

ενημέρωσης» στα παραδοσιακά ΜΜΕ, στο διαδίκτυο και τα social media, η αλήθεια δεν 

πρέπει να γίνει ξανά το πρώτο θύμα. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ: Από το A ώς το Ω  

Ομάδα 40 – 60  μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγητής: Γιώργος Αυγερόπουλος, Δημοσιογράφος 

 

Η παραγωγή μιας ταινίας ντοκιμαντέρ είναι μια πρόκληση. Μια υπέροχη περιπέτεια 

αναζήτησης στην περίπλοκη παγκοσμιοποιημένη καθημερινότητά μας. Για τους δημιουργούς 



 

 

42 

 

της ένα μέσο έκφρασης μέσω της τέχνης και για τους θεατές χρήσιμη καθώς γίνονται 

κοινωνοί μιας πραγματικότητας που δεν γνωρίζουν. 

Το πρόγραμμα «Δημιουργώντας ένα Ντοκιμαντέρ: Από το A ως το Ω» είναι ένα βιωματικό 

διαδραστικό εργαστήριο, που έχει ως στόχο να μεταφέρει στους μαθητές την τέχνη, την 

τεχνική, την τεχνολογία και τον ενθουσιασμό της όλης διαδικασίας. Όχι μόνο δίνει την 

ευκαιρία στους μαθητές να πάρουν μια καλή γεύση από την ιστορία και τη θεωρία του 

ντοκιμαντέρ, αλλά τους τοποθετεί μέλη μιας μεγάλης ομάδας παραγωγής που σκοπό της έχει 

να αναπτύξει και εν τέλει να παράξει ένα ντοκιμαντέρ. Οι εν δυνάμει δημιουργοί, κατά τη 

διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μαθαίνουν το πώς παράγεται σήμερα ένα σύγχρονο 

ντοκιμαντέρ, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την ολοκλήρωσή του.   

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Η ιστορία του ντοκιμαντέρ και η εξέλιξή του. 

 Τα είδη του ντοκιμαντέρ σήμερα. 

 Δημιουργούμε ένα ντοκιμαντέρ. 

 Το στάδιο της προ-παραγωγής (Pre-Production). 

 Το στάδιο της παραγωγής (Production). 

 Το στάδιο της μετα-παραγωγής (Post-Production). 

 

Οι παραπάνω ενότητες καθώς και οι πολυπληθείς υποενότητές τους, δεν παρουσιάζονται ως 

στεγνή θεωρία, αλλά εμπλουτίζονται με οπτικοακουστικό υλικό και διανθίζονται από έντονα 

βιωματικά στοιχεία από την εμπειρία του εισηγητή, κάνοντας έτσι το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα εύληπτο και ευχάριστο στους μαθητές. 

 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Η  - Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η  

 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ  

Ομάδα 40 – 60  μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγητής: Γιώργος Αυγερόπουλος, Δημοσιογράφος 

 

Η πρωτοφανής προσφυγική κρίση που ξεκίνησε το 2015 συνεχίζει να εκτυλίσσεται. 

Καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας 

πολεμικών συγκρούσεων, ταραχών και διώξεων και με κίνδυνο της ζωής τους αναζητούν μια 

καλύτερη ζωή σε μια από τις αναπτυγμένες χώρες του Βορρά. 

Μέσα στους πέντε πρώτους μήνες του 2017 περισσότεροι από 1.364 πρόσφυγες και 

μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στις 

ευρωπαϊκές ακτές. Τουλάχιστον 150 από αυτούς ήταν παιδιά, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η 

UNICEF, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ο πραγματικός αριθμός πιθανόν να είναι πολύ 

μεγαλύτερος καθώς οι θάνατοι ασυνόδευτων ανηλίκων συχνά δεν αναφέρονται. 

 

Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στο κέντρο αυτής της δραματικής κρίσης με 62.089 

καταγεγραμμένους πρόσφυγες και μετανάστες στο έδαφός της, εκ των οποίων οι 13.890 

βρίσκονται σε κάποιο από τα ελληνικά νησιά της παραμεθορίου. Τη στιγμή που οι 
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ανθρωπιστικές ανάγκες είναι μεγάλες, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, το ίδιο 

μεγάλη είναι και η ανάγκη να ενημερωθούμε όλοι για το ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί, τι 

τους οδήγησε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, πού πηγαίνουν, ποια είναι τα δικαιώματά 

τους και ποια λύση μπορεί να δοθεί στο πρόβλημά τους. 

 

Μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο 

 Ποιος θεωρείται πρόσφυγας και σε τι διαφέρει από τοΝ μετανάστη και τον αιτούντα 

άσυλο; 

Προσφυγικά ρεύματα 

 Ποια είναι τα αίτια της προσφυγικής κρίσης; 

 Ποιες είναι οι χώρες προέλευσης του μεγαλύτερου αριθμού των προσφύγων και ποιος 

είναι ο προορισμός τους; 

Το ταξίδι των προσφύγων 

 Ποιες οδούς ακολουθούν οι πρόσφυγες και πώς ταξιδεύουν; 

 Ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους; 

 

Τα δικαιώματα των προσφύγων 

 Ποια είναι τα δικαιώματα των προσφύγων; Και τι ορίζει η Σύμβαση της Γενεύης; 

 Πόσες αιτήσεις ασύλου γίνονται δεκτές κάθε χρόνο; 

Προσωρινές και μόνιμες λύσεις 

 Ποιες λύσεις δίνονται στις άμεσες ανάγκες των προσφύγων; 

 Ποιες είναι οι προοπτικές των προσφύγων; 

 Ποιοι διεθνείς οργανισμοί ασχολούνται με τη φροντίδα και την προστασία των 

προσφύγων; 

 

Απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις, στόχος του προγράμματος είναι να δώσει μια 

ολοκληρωμένη εικόνα της τρέχουσας ανθρωπιστικής κρίσης, να τονίσει τη σημασία της 

προστασίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών 

καθώς και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας.  

Η παρουσίαση θα υποστηρίζεται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, ενώ ιδιαίτερη έμφαση 

θα δοθεί στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών μέσα από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. 

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ  

Ομάδα 40 – 60  μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγητής: Σωτήρης Δανέζης, Δημοσιογράφος 

 

Ένα ταξίδι από την Αλάσκα ώς τη μακρινή Ιαπωνία και από τον Αμαζόνιο ώς τη Σαχάρα, τη 

Σιέρα Λεόνε, τη Βόρεια Κορέα και τα βουνά του Νεπάλ, μέσα από σπάνιες εικόνες και 

μοναδικές ιστορίες που κατέγραψε ο ίδιος εισηγητής ως πολεμικός ανταποκριτής και 

δημιουργός ντοκιμαντέρ. 

 

Η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η 

καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, οι οικονομικές ανισότητες, η μη υγιής 

παγκοσμιοποίηση, η επισφαλής ειρήνη και οι πόλεμοι, το “θαύμα" της επιβίωσης, 
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ξεδιπλώνονται μέσα από τα οπτικοακουστικά ντοκουμέντα και τις προσωπικές εμπειρίες ενός 

δημοσιογράφου που ταξίδεψε σε περισσότερες από 80 χώρες του κόσμου αναδεικνύοντας 

προβλήματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο. 

 

ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ: ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΥΤΕΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Το bullying μέσα από το έργο του Σαίξπηρ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγήτρια: Ξένια Γεωργοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμ. Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ 

 

Τι είναι το bullying; Ποιες μορφές μπορεί να πάρει και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του; 

Αφορά μόνο το σχολείο; 

Ποιοι είναι οι θύτες; Οι άρχοντες και οι αφέντες; Οι γονείς και τα μεγαλύτερα αδέλφια; Ο 

σύζυγος; Οι λευκοί χριστιανοί; Οι αυτόχθονες; Οι πρωτευουσιάνοι; Οι αρτιμελείς και οι 

νόμιμοι πολίτες; Οι όμορφοι και καλοντυμένοι; Οι έξυπνοι; Οι γενναίοι και οι ηθικοί; 

Ποια είναι τα θύματα; Οι υπήκοοι και οι υπηρέτες; Τα παιδιά και τα μικρότερα αδέλφια; Η 

σύζυγος; Οι μαύροι και οι Εβραίοι; Οι μετανάστες; Οι ομοεθνείς της επαρχίας; Οι ανάπηροι και 

οι νόθοι; Οι άσχημοι και κακοντυμένοι; Οι λιγότερο έξυπνοι; Οι δειλοί και οι ανήθικοι; 

Είναι ποτέ το bullying δικαιολογημένο; Πότε το θύμα γίνεται θύτης και το αντίστροφο; Τι 

κρύβεται πίσω από το bullying και πώς αντιμετωπίζεται;  

  

Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα το φαινόμενο του bullying συζητείται μέσα από τα 

κείμενα του Σαίξπηρ. Ως επιμέρους θέματα προσεγγίζονται η διαφορετικότητα στις διάφορες 

μορφές της (με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του ξένου) και η ενδοοικογενειακή βία. Για 

το ζήτημα του ξένου χρησιμοποιούνται αποσπάσματα από τον 

Έμπορο της Βενετίας, καθώς και μεταφρασμένα αποσπάσματα από το αμετάφραστο στα 

ελληνικά έργο Σερ Τόμας Μορ του Antony Munday, στο οποίο ο Σαίξπηρ συνέβαλε μ’ ένα 

μικρό μανιφέστο κατά της ξενοφοβίας, που αφορά τους ευρωπαίους ξένους. Για το θέμα της 

ενδοοικογενειακής βίας έχουν επιλεγεί αποσπάσματα από τα έργα Ρωμαίος και Ιουλιέτα και 

Το ημέρωμα της στρίγκλας.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος  

 Τι περιλαμβάνει το φαινόμενο του bullying;  

 Ορισμός του φαινομένου του εκφοβισμού και επισήμανση των επιμέρους 

χαρακτηριστικών του.  

 Με αφορμή τα έργα του Σαίξπηρ, εξετάζονται οι διαφορετικές μορφές που μπορεί να 

πάρει το bullying ως κοινωνικό φαινόμενο.  

 Αναφορά στις ποικίλες μορφές εκφοβισμού που βρίσκουμε στα έργα του Σαίξπηρ και 

παραλληλισμός με ανάλογες μορφές εκφοβισμού της εποχής μας. 

 Ανάγνωση από τους μαθητές των αποσπασμάτων από τα επιλεγμένα έργα του Σαίξπηρ. 

 Συζήτηση με τους μαθητές, προκειμένου να ανιχνευθούν τα αίτια του φαινομένου και να 

προταθούν πιθανές λύσεις στο πρόβλημα. 

 

Στόχοι του προγράμματος  

 Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στο θέμα του bullying. 
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 Να γίνει σαφές ότι το φαινόμενο του bullying δεν αφορά μόνο το σχολείο. 

 Να μάθουν τα παιδιά να ξεχωρίζουν τα φαινόμενα bullying. 

 Να μάθουν τα παιδιά πώς να αντιμετωπίζουν τους θύτες και πώς να στηρίζουν τα 

θύματα του bullying. 

 

Εργαλεία του προγράμματος: Ως συμπληρωματικό οπτικοακουστικό υλικό θα προβληθούν 

αποσπάσματα από την ταινία Ο έμπορος της Βενετίας του 2004 (σε σκηνοθεσία Michael 

Radford, με πρωταγωνιστή τον Al Pacino), και συγκεκριμένα η έναρξη της ταινίας (που 

σκιαγραφεί, τόσο μ’ ένα σύντομο κείμενο όσο και με ανάλογες σκηνές που εναλλάσσονται με 

το κείμενο, τη σχέση Εβραίων και χριστιανών στη Βενετία του 16ου αιώνα) και ο περίφημος 

μονόλογος του Σάυλοκ σχετικά με την ομοιότητα Εβραίων και χριστιανών.  

 

ΠΟΣΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΜΙΑ ΖΩΗ; Τα ντοκιμαντέρ του Caravan 

Project μας αφηγούνται ανθρώπινες ιστορίες με μια «άλλη» στάση ζωής 

(Α΄ + Β΄ τάξεις) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Caillaux, Εικαστικός, Εμψυχώτρια  

 

H εξιστόρηση μιας ανθρώπινης ιστορίας μέσα από το ντοκιμαντέρ γίνεται το όχημα για να 

συζητηθεί η αξία των μικρών προσωπικών ιστοριών.  Οι μαθητές ανακαλύπτουν ανθρώπους 

ξεχωριστούς που επέλεξαν να διαμορφώσουν τον δικό τους δρόμο και να μείνουν σταθεροί 

στις αξίες τους, διακρίνουν αντισυμβατικές στάσεις ζωής. Από τον ρόλο του δέκτη - θεατή 

περνούν σταδιακά στον ρόλο του πομπού –αφηγητή, καθώς καλούνται σε ομάδες να 

καταθέσουν και να διηγηθούν ιστορίες από το σχολείο, το χωριό, την πόλη τους.    

Το πρόγραμμα κινείται ανάμεσα στο δίπολο εικόνα – λόγος, η εικόνα γεννά λόγο και ο λόγος 

αποτυπώνεται σε εικόνα. Το Caravan Project είναι ένα οδοιπορικό ερευνητών, καλλιτεχνών 

και κινηματογραφιστών σε απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας που έχει στόχο να 

αποκαλύψει μέσω της καταγραφής και της διάδοσης ανθρωπίνων ιστοριών μία διαφορετική 

και αισιόδοξη πλευρά της χώρας.   

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Λίγα λόγια για την τέχνη του ντοκιμαντέρ και της φωτογραφίας.  

 Συζήτηση για την έννοια της αφήγησης, του αρχείου και της ψηφιοποίησης. 

 Προβολή οπτικοακουστικού υλικού από το αρχείο του Caravan Project. 

 Ερωτήσεις που αφορούν το περιεχόμενο και τη μορφή των ντοκιμαντέρ και ερωτήσεις 

που αναδεικνύουν την ανταπόκριση των μαθητών. 

 Ανάδειξη των κοινών σημείων του υλικού όπως οι αξίες των ανθρώπων, η αποδοχή της 

διαφορετικότητας και τα στοιχεία αντισυμβατικότητας. 

 Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και γράφουν μια ιστορία ενός ανθρώπου ή πολλών που 

ξεχώρισε/σαν για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή για τη γενικότερη στάση ζωής.   

 Βρίσκουν έναν τίτλο και εικονογραφούν την αφήγηση τους με ένα σκίτσο. 

 Παρουσίαση των ιστοριών και συζήτηση πάνω στους λόγους που επέλεξαν να μας 

αφηγηθούν τη συγκεκριμένη ιστορία. 

 Σύνοψη και αποχαιρετισμός με την παρότρυνση να κινηματογραφήσουν την ιστορία τους 

και να μας την στείλουν. 
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Στόχοι του προγράμματος 

 Εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της αφήγησης – η αφήγηση ως πηγή 

πληροφοριών για τον «άλλο»  

 Ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, της ικανότητας να ακούς τον συνομιλητή σου  

 Καλλιέργεια πνεύματος σεβασμού του «άλλου»  

 Ανάπτυξη συνεργατικών και κριτικών δεξιοτήτων  

 Ανάπτυξη γλωσσικής ευχέρειας στο επίπεδο τόσο της ομιλίας όσο και της γραφής  

 Τόνωση ενσυναίσθησης 

 

ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΤΟ: Μια αφορμή για να εξερευνήσουμε και να αμφισβητήσουμε 

τους έμφυλους ρόλους σήμερα 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Φίλιππος Μανδηλαράς, Συγγραφέας 

 

Οι έμφυλοι ρόλοι είναι ευρέως αποδεκτοί κανόνες που υπαγορεύουν και καθορίζουν τη 

συμπεριφορά και τη λειτουργία των φύλων τόσο στα ευρύτερα πλαίσια της κοινωνίας, της 

εργασίας ή της εκπαίδευσης, όσο και στις διαπροσωπικές ή ερωτικές σχέσεις. Αποτελούν κατά 

ένα τρόπο τις «οδηγίες» για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας άντρας και πώς μία 

γυναίκα. Τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη στη χειραφέτηση της γυναίκας αλλά και την έκρηξη 

του ομοφυλοφιλικού κινήματος, οι ρόλοι αυτοί αμφισβητούνται.  

Το πρόγραμμα ξεκινάει με την προβολή του 25λεπτου ντοκιμαντέρ του Γρηγόρη Βαρδαρινού 

Αγόρια & Μπαλέτο (παραγωγής 2018, το οποίο προβλήθηκε στην ΕΡΤ2 στο πλαίσιο της 

σειράς «Ες αύριον τα σπουδαία») όπου παρουσιάζεται η καθημερινή ζωή, οι δυσκολίες, τα 

όνειρα κι οι φιλοδοξίες των χορευτών αλλά και των χορευτριών της Σχολής Χορού της 

Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Στη συνέχεια, και μετά τον ελεύθερο σχολιασμό του ντοκιμαντέρ, οι 

μαθητές θα χωριστούν με τη βοήθεια του συντονιστή σε τρεις μεικτές ομάδες, οι οποίες θα 

εκπροσωπούν τους άντρες, τις γυναίκες και τους ομοφυλόφιλους, και θα εξετάσουν σε μορφή 

ρητορικού αγώνα τα έμφυλα στερεότυπα που διέπουν την εκπαίδευση, την επιλογή 

επαγγέλματος και τις επαγγελματικές σχέσεις, την κοινωνική συμπεριφορά, τις οικιακές 

εργασίες, την ανατροφή των παιδιών και τις ερωτικές σχέσεις. 

 

ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  

Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου 

Ομάδα 40 – 60  μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγητής: Αναστάσιος Υφαντής, Κοινωνικός Λειτουργός με κατάρτιση σε θέματα Παγκόσμιας 

& Δημόσιας Υγείας, MSc Τμ. Ιατρικής Σχολής Αθηνών Διαχείριση Κρίσεων Υγείας - Διεθνής 

Ιατρική 

 

Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος ο εισηγητής παρουσιάζει στους μαθητές 

διαφορετικές μορφές έκφρασης και οργάνωσης της εθελοντικής προσφοράς. Με απλό και 

κατανοητό λόγο θα γίνεται ανασκόπηση των πρώτων ιστορικών παραδειγμάτων 
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ανθρωπιστικής αρωγής και θα περιγράφεται αναλυτικά η σημερινή πραγματικότητα στο 

χώρο του εθελοντισμού και των διαφορετικών μορφών κοινωνικής αλληλεγγύης και αρωγής. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις έννοιες των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της 

Δημοκρατίας, του Ανθρωπισμού και του Εθελοντισμού, της οργάνωσης δράσεων και 

αποστολών αρωγής σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και κρίσεων και ιστορικά 

παραδείγματα καλών πρακτικών, ενώ θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της οργανωμένης 

εθελοντικής προσφοράς για την αντιμετώπιση εκτάκτων κοινωνικών προβλημάτων και τη 

βέλτιστη διαχείριση κρίσεων. Η παρουσίαση θα πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στην 

ηλικία των μαθητών ενώ το οπτικοακουστικό υλικό θα είναι κατάλληλο για όλους τους 

μαθητές. 

 Μία ξεχωριστή θεματική παρουσίαση προτείνεται για τους μαθητές των Β’ και Γ’ τάξεων του 

Λυκείου, η οποία αφορά στο θέμα της έμφυλης βίας ή βίας βάσει της ταυτότητας φύλου (sex 

gender based violence) και των διαφορετικών μορφών εκδήλωσης αυτής στη σύγχρονη 

κοινωνία. Το φαινόμενο της έμφυλης βίας αποτελεί μείζονος σημασίας αντικείμενο για τον 

τομέα της Παγκόσμιας Υγείας (Global Health) και οι Γιατροί του Κόσμου έχουν αναπτύξει 

ειδική δράση για την προστασία και περίθαλψη των επιζώντων έμφυλης βίας. Στην ίδια 

θεματική θα αναπτύσσονται τα μοντέλα που ενισχύουν το φαινόμενο, θα αναφέρονται 

παραδείγματα εκδήλωσης σε διαφορετικές κοινωνίες ώστε να γίνει κατανοητός ο παγκόσμιος 

χαρακτήρας του και θα παρουσιάζονται στους μαθητές τρόποι και πολιτικές αντιμετώπισης 

των διαφορετικών μορφών εκδήλωσης βίας.  

 

ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ; 

Η οργάνωση των συνελεύσεων στην τάξη και στο σχολείο 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Γιώργος Μόσχος, Νομικός, Εμπειρογνώμονας δικαιωμάτων του παιδιού, 

Συνήγορος του Παιδιού (Ιούλιος 2003 - Ιανουάριος 2018) 

 

Αξιοποιώντας υποθετικά σενάρια με ζητήματα και προβλήματα σχετικά με τη σχολική ζωή, 

τα παιδιά καλούνται αρχικά να λειτουργήσουν σε επίπεδο εικονικής συνέλευσης 

τάξης και στη συνέχεια σε επίπεδο εικονικής συνέλευσης σχολείου για να πάρουν αποφάσεις 

σχετικά με τη διαχείρισή τους. Διατυπώνονται από τα παιδιά προτάσεις σχετικά με την 

καλύτερη δυνατή λειτουργία των σχολικών συνελεύσεων και γενικότερα την λήψη 

αποφάσεων στον χώρο του σχολείου με συμμετοχή των μαθητών – μαθητριών. Γίνεται 

αναφορά στην υπάρχουσα νομοθεσία και σε πρακτικές που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε 

διάφορα σχολεία. Η συνάντηση καταλήγει σε συζήτηση που περιστρέφεται γύρω από τη 

σχολική δημοκρατία και τους παράγοντες που μπορούν να την ενισχύουν.  

 

Μεθοδολογία: Χρησιμοποιείται συμμετοχική και ομαδοσυνεργατική μεθοδολογία, 

αξιοποιούνται παιχνίδια ομάδας, διαδικασίες εικονικής συνέλευσης, και δίνονται πληροφορίες 

με ευέλικτα και φιλικά προς τα παιδιά εργαλεία (διάλογος, ερωταπαντήσεις, έντυπα τα οποία 

καλούνται να συμπληρώσουν και να κρατήσουν τα παιδιά)    

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Σπάσιμο πάγου με κινητικά παιχνίδια. Συνοπτική εισαγωγή στα 

άρθρα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με τα δικαιώματα 
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συμμετοχής και στη νομοθεσία για τις μαθητικές κοινότητες. Στα παιδιά προτείνεται η 

διαδικασία της εικονικής συνέλευσης και παρουσιάζονται υποθετικά σενάρια τα οποία θα 

συζητηθούν αρχικά σε επίπεδο τάξης (τμήματος) και στη συνέχεια σε επίπεδο σχολείου. Οι 

συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες χωρίζονται σε μικρές ομάδες  οι οποίες συνεδριάζουν 

παράλληλα, σε μικρούς κύκλους. Προτείνεται τα παιδιά της κάθε ομάδας  να εκλέξουν 

συντονιστή / συντονίστρια  και να συζητήσουν τα σενάρια τους σαν να ήταν πραγματικά 

ζητήματα προς διαχείριση. Τα παιδιά καλούνται να πάρουν αποφάσεις μέσα σε 20 λεπτά. Στη 

συνέχεια διεξάγεται εικονική γενική συνέλευση όλων των ομάδων - τάξεων, όπου 

παρουσιάζονται οι τυχόν αποφάσεις τους και συζητούνται τα κοινά θέματα, που χρειάζονται 

λήψη απόφασης από την ολομέλεια. Η εικονική γενική συνέλευση διαρκεί επίσης 20 λεπτά. 

Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία και τις δυσκολίες λήψης απόφασης 

τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε επίπεδο σχολείου. Καταλήγοντας, στα παιδιά δίνονται 

καρτέλες που περιλαμβάνουν προβλέψεις της νομοθεσίας και βασικές αρχές για τη διεξαγωγή 

συνελεύσεων και τη λήψη αποφάσεων από μαθητές και μαθήτριες.  

 

Στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά για τις αρχές του 

δημοκρατικού σχολείου, να ενημερωθούν σχετικά με τη νομοθεσία για τις μαθητικές 

κοινότητες και να συνειδητοποιήσουν το πώς μπορούν να διεξάγονται οι συζητήσεις / 

συνελεύσεις για θέματα της σχολικής ζωής και να λαμβάνονται αποφάσεις με τη συμμετοχή 

των μαθητών στο σχολείο. Να κατανοήσουν την ανάγκη καλής αξιοποίησης του χρόνου, 

διατύπωσης συγκεκριμένων και εφικτών προτάσεων και όχι γενικεύσεων και ευχολογίων, και 

λήψης αποφάσεων με τρόπο που να εκφράζουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το σύνολο 

χωρίς να δημιουργούνται έριδες και αντιπαλότητες. Κρίσιμο είναι τα παιδιά να εξασκηθούν 

στον διάλογο, στην έκφραση και ακρόαση αντιρρήσεων, στην τροποποίηση και σύνθεση των 

προτάσεων. Να καταλάβουν τη σημασία και τις ευθύνες του ρόλου των συντονιστών των 

συζητήσεων, αλλά και τη διαδικασία ψήφισης, καταμέτρησης ψήφων και τήρησης μιας 

σχετικής δεοντολογίας, χωρίς προχειρότητα. Επιδιώκεται επίσης τα παιδιά να αντιληφθούν 

καλύτερα την αξία της τήρησης κοινά αποφασισμένων κανόνων και διαδικασιών, της 

ανάπτυξης του διαλόγου μέσα στον χώρο του σχολείου και της διαρκούς ενεργοποίησης και 

συνεργασίας των μαθητών για την αντιμετώπιση ζητημάτων της σχολικής ζωής.  

 

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α   

 

ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Κατερίνα Μαγγανά, Ψυχολόγος, MSc Ψυχοθεραπεύτρια 

Συνεργασία στον σχεδιασμό: Αμαλία Ατσαλάκη, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια 

μέσω τέχνης, Επιστημονική συνεργάτιδα Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου & Τμ. 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΟΚΑΝΑ  

 

Από τις πρώτες εμπειρίες της ζωής μας βιώνουμε αισθήματα αγωνίας και άγχους, τα οποία 

είναι ως ένα βαθμό απαραίτητα και λειτουργικά για την επιβίωση και την ανάπτυξή μας. Τα 

βιώματα αυτά σε ορισμένες περιόδους της ζωής γίνονται πιο έντονα εξαιτίας των αλλαγών 
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που λαμβάνουν χώρα σε σώμα και ψυχισμό. Μια από αυτές είναι και η περίοδος της 

εφηβείας, περίοδος όπου ο νέος άνθρωπος έχει να διαχειριστεί σημαντικές αλλαγές σε 

πολλαπλά επίπεδα, να αποφασίσει για το μέλλον του, μέσα από διαδικασίες που  ορισμένες 

φορές τον πιέζουν υπερβολικά, σε συνδυασμό και με τις εξωτερικές μεταβλητές της κοινωνίας 

που ζει με την οικογένειά του.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

 να έρθουν οι έφηβοι σε επαφή με το δικό τους προσωπικό βίωμα άγχους, που είναι 

μοναδικό για τον καθένα καθώς και τις διαφορετικές μορφές που παίρνει στη ροή της 

καθημερινότητας 

 να αντιληφθούν πιθανές αιτίες που το πυροδοτούν μα και το ενδυναμώνουν, τι νόημα 

μπορεί να έχει γι’ αυτούς και πόσο υπονομευτικά ή όχι εμπλέκεται στις προσπάθειες που 

κάνουν για την καθημερινότητά τους και τον σχεδιασμό της ενήλικης ζωής τους 

 να διαχωρίσουν το λειτουργικό από το καθηλωτικό - αποτρεπτικό άγχος, το οποίο 

παίρνει αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια  -και στην ηλικιακή ομάδα των εφήβων-  τη 

μορφή κρίσεων πανικού 

 να μάθουν να αναγνωρίζουν τα σημάδια του έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα 

αισθήματα έλλειψης βοήθειας και πανικού 

 τεχνικές συμπεριφοράς για να το διαχειρίζονται με γόνιμο τρόπο, να βελτιώσουν την 

προσωπική τους οργάνωση και στρατηγική σε κρίσιμες περιόδους αλλαγών.  

 

Μεθοδολογία: Η παρουσίαση του προγράμματος θα οργανωθεί με πυρήνα την 

αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες, κυρίως μέσα από βιωματικές ασκήσεις (καταγραφή 

συναισθημάτων, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, εικαστικές ασκήσεις, παιχνίδι ρόλων...). Θα 

συνοδεύονται από την παρουσίαση και ορισμένων χρήσιμων επιστημονικών δεδομένων 

γύρω από το άγχος και τις όψεις του στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα που ζουν οι 

έφηβοι.  

 

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ,  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΕΣ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Κατερίνα Μαγγανά, Ψυχολόγος, MSc Ψυχοθεραπεύτρια 

Συνεργασία στον σχεδιασμό: Αμαλία Ατσαλάκη, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια 

μέσω τέχνης, Επιστημονική συνεργάτιδα Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου & Τμ. 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΟΚΑΝΑ  

 

Η λέξη «εξάρτηση» είναι φορτισμένη με ποικίλα νοήματα και σημασίες. Τις περισσότερες 

φορές έχει αρνητική χροιά και δηλώνει μικρή ή σημαντικότερη δυσκολία του ανθρώπου να 

ενεργεί θετικά και να ελέγχει τον ίδιο του τον εαυτό. Η ζωή μας, από την άλλη, ξεκινά από 

θέση εξάρτησης, μέσα από αυτή γινόμαστε αυτόνομοι. Στην εφηβεία αυτές οι δυο θέσεις – 

εξάρτησης και αυτονόμησης- είναι ξανά στο τραπέζι εσωτερικών και εξωτερικών 

διαπραγματεύσεων του κάθε έφηβου. Στις σύγχρονες κοινωνίες μάλιστα έχουν αυξηθεί οι 

«σειρήνες» που υπονομεύουν τις προσπάθειες αυτονόμησης και ελεύθερης βούλησης που μας 

αναλογεί. Έτσι πολύ συχνά οι έφηβοι μπερδεύουν την ανεξαρτησία με εξαρτητικές 

συμπεριφορές και υλικές εξαρτήσεις.  
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Στόχοι του προγράμματος 

 να αποκτήσουν οι έφηβοι μια σαφή κατανόηση της έννοιας της εξάρτησης, των ποικίλων 

μορφών που μπορεί να πάρει,  καθώς και το  πώς μπορεί να υπεισέρχεται σε πρακτικές 

και συμπεριφορές που τους φαίνονται «φυσιολογικές» και «cool» 

 να μπορέσουν να συνδέσουν τα βιώματα άγχους που συνδέονται με τη σειρά τους με 

τέτοιες πρακτικές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά από τους ίδιους  

 να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν δικές τους δυσκολίες που ενδεχομένως θα ήταν 

αφορμή να εμπλακούν σε εξαρτητικές συμπεριφορές 

 να προταθούν και να εντοπιστούν ορίζοντες και δρόμους γόνιμης διαπραγμάτευσής τους 

 να κατανοήσουν εξίσου και την έννοια της αυτονόμησης μέσα στα όρια που θέτει η 

πραγματικότητα, να ζουν με την εποχή τους χωρίς να εγκλωβίζονται όμως σωματικά και 

ψυχοσυναισθηματικά στις υλικές υπερπροσφορές της 

 

Μεθοδολογία: Με δεδομένη την ευαίσθητη θεματική των εξαρτήσεων είναι σημαντικό  να 

μην είναι διδακτικού ύφους η συνάντηση με τους εφήβους, αλλά να τους δοθεί χώρος να 

εκφράσουν και να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα πάνω στο ζήτημα «εξαρτήσεις».  

Ερωτηματολόγια, θεατρικό παιχνίδι και καθοδηγούμενοι αυτοσχεδιασμοί με κεντρικό θέμα 

μορφές των εξαρτήσεων (διαδίκτυο, φαγητό, κινητό, social media) θα χρησιμοποιηθούν 

παράλληλα με τη βασική εισήγηση.  
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